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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai data dan fakta yang sudah diperoleh dari lapangan 

dan setelah di konfirmasi dengan teori yang telah menjadi acuan bagi 

peneliti, dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan mengenai fenomena 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kesimpulan yang didapat oleh 

peneliti dari penelitian tersebut yakni :  

Bentuk komunikasi orang tua dengan anak yang beragam karena 

beragamnya tingkat pendidikan orang tua, baik orang tua dengan 

pendidikannya yang paling rendah yakni setingkat SMP, hingga orang tua 

dengan pendidikan yang paling tinggi yakni setingkat sarjana. Selain itu 

dalam proses komunikasi orang tua dan anak pasti terdapat  komunikasi 

verbal dan non verbal. Dalam hal ini ditemukan beberapa contoh 

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal, seperti  komunikasi verbal 

berupa komunikasi yang setiap hari dilakukan oleh informan dengan anak-

anaknya yang selalu menanyakan bagaimana aktifitas sang anak setiap 

harinya, dan komunikasi non verbalnya berupa ekspresi yang ditunjukkan 

oleh informan yakni menunjuk anaknya serta menggunakan nada bicara 

yang agak tinggi ketika informan menceritakan kenakalan anaknya yang 

sudah menghilangkan sepeda motornya. 
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Komunikasi tersebut merupakan komunikasi yang dilakukan oleh 

orang tua, untuk komunikasi yang dilakukan anak yakni merupkan 

feedback dari apa yang dilakukan sang orang tua. Hasil dari feedback itu 

sendiri berupa, reaksi dari apa yang telah dilakukan orang tua terhadap 

anaknya. 

Semua itu merupakan wujud dari upaya orang tua dalam 

menggunakan kendaraan bermotor anak remaja yang ada di Semolowaru 

Surabaya. 

B. Saran 

1. Bagi Orang tua yang tinggal di Semolowaru Surabaya, diharapkan 

agar setiap orang tua ketika berkomunikasi dengan remaja bisa 

lebih menahan emosinya agar ketika menasehati sang anak, sang 

anak dapat menerima nasehat yang diberi kan orang tua dengan 

baik. Sebab tidak semua anak ketika di nasehati dapat 

menerimanya dengan baik, ada juga anak yang melawan ketika 

orang tua menasehati sang dengan nada yang tinggi. Jadi, ketika 

orang tua menasehati sang anak dengan nada yang rendah, maka 

sang anak akan bisa menerima nasehat orang tua dengan baik dan 

sang anak juga tidak merasa tertekan. 

2. Untuk Remaja Semolowaru, tidak ada salahnya bagi para remaja 

untuk mengendarai kendaraan bermotor, akan tetapi sebaiknya 

tidak lupa untuk menggunakan perlengkapan yang safety dalam 
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berkendara kendaraan bermotor, yakni helm pelindung kepala. 

Kemudian sebaiknya para remaja tidak menganggap setiap nasehat 

yang diberika orang tua sebagai larangan atau pun kekangan dari  

orang tua, sebab orang tua bersikap demikian demi keselamatan 

anak yang disayanginya. 

3. untuk pengembangan penelitian, peneliti menyarankan kepada 

selurh mahasiswa Ilmu  Komunikasi agar memilih topik 

permasalahan yang lebih kreatif lagi, karena sebenarnya Ilmu 

Komunikasi tidak hanya tentang komunikasi dasar saja, mahasiswa 

dapat melakukan penelitian yang lebih luas lagi seperti tentang 

Public relation, Broadcasting, dan Advertiasing. Seperti 

membahas tentang desain kreatif dan lain-lain. 


