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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dalam penelitian ini berdasarkan data deskripsi yang tertera dalam 

bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang merupakan 

implikasi terpenting dari hasil studi lapangan dalam kaitannnya dengan kajian 

teoritis dan fokus penelitian yang telah dibuat dibab I, maka diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi yang di lakukan secara tatap muka 

langsung antara anggota keluarga satu kepada yang lainnya. Dimana komunikasi 

berjalan melalui kepala keluarga ke anggota keluarga poligami lainnya sehingga 

dapat terbangunnya keharmonisan atau kerukunan. Teori self disclosure yakni 

kepala keluarga atau anggota keluarga diharuskan melakukan pembukaan diri 

karena dengan pembukaan diri dapat memberikan dampak yang positif bagi 

induvidu atau pun lawan komunikannya. Dalam hal ini akan  terjadi proses saling 

membuka diri, saling menghormati dan saling memahami, dari teori self 

disclosure tersebut akan menghasilkan tercapainya keharmonisan dalam rumah 

tangga poligami. 

 

Saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan setelah melihat hasil 

dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Diharapkan para keluarga poligami seringnya dilakukan komunikasi karena 

komunikasi mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.  

2. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama 

pada penelitian ini, diharapkan dapat lebih memperluas lahan atau lokasi 

penelitian, seperti menambah agar dapat memperkuat hasil penelitian yang 

dilakukan. 

 

B. Rekomendasi  

Mengingat bahwa hasil penelitian ini belum mencapai sempurna, untuk itu 

masih banyak diperlukan perbaikan, masukan, dan data yang dapat melengkapi 

skripsi ini.  

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih jauh lagi dan tidak 

menutup kemungkinan dilaksanakan penelitian yang terkait dengan judul 

penelitian mengenai Harmoni ditengah keluarga poligami studi kasus keluarga 

poligami di jalan Wayo Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

Kepada semua pihak peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang 

bersifat membangun, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, Semoga 

kritikan dan saran yang peneliti terima dapat mendorong kemajuan dan 

menambah wawasan peneliti dibidang keilmuan sesuai dengan kemajuan zaman. 

Untuk itu peneliti merekomendasikan : 

a) Hendaknya hasil penelitian ini dapat menambah dan memberikan masukan 

dalam rangka pelaksanaan Akademik. khususnya dibidang pengembangan Ilmu 
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Komunikasi, serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut yang 

terkait dengan penelitian ini.  

b) Bagi Mahasiswa, Semoga dengan adanya perkembangan teknologi informasi, 

dan telekomunikasi, dapat digunkan untuk menghasilkan aspek pemanfaatan yang 

lebih besar. 

Besar harapan peneliti, semoga dengan selesainnya skripsi ini dapat 

menambah pengalaman dan keilmuan pada pembaca dan peneliti khususnya.  

 

 


