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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pola Komunikasi orang tua dalam membina akhlaq al-karimah anak di desa Puao 

Kec. Angata, Konawe Selatan yaitu; Pertama, pola komunikasi ceramah 

(menasehati anak tanpa meminta tanggapan dari anak) Kedua, pola komunikasi 

timbal balik. Orang tua memberikan nasehat kepada anak kemudian meminta 

tanggapan dari anak. Ketiga, pola komunikasi banyak arah. Orang tua 

mengumpulkan anak-anaknya pada satu tempat, kemudian orang tua dan anak 

saling bertukar pendapat bahkan saling bertukar fungsi. Orang tua dapat menjadi 

komunikator dan anak sebagai komunikan, begitu pula sebaliknya.  

2. Faktor pendukung komunikasi orang tua dalam   membina Akhlaq Al-Karimah 

Anak  di Desa Puao yaitu; penyampaian pesan dengan lemah lembut, memiliki 

rasa percaya diri, media (HP) yang digunakan tidak bermasalah, kesamaan bahasa 

antara orang tua dan anak,  dan tidak ada suara keributan disekitar lingkungan 

tempat tinggal. Sedangkan faktor penghambat komunikasi orang tua dalam   

membina Akhlaq Al-Karimah Anak  di Desa Puao yaitu; anak dalam kondisi lelah 

(capek), perbedaan bahasa yang digunakan antara orang tua dan anak, salah ucap, 
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gangguan jaringan telpon, lingkungan yang tidak mendukung (ribut, suara 

kendaraan, hujan, dan lain-lain).  

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membina akhlaq al-karimah anak yaitu; 

memberikan contoh yang baik kepada anak, melakukan pembiasaan kepada anak 

(menyuruh anak untuk mengaji, shalat, menghormati orang lain, dan lain-lain), 

menasehati anak ketika berbuat salah, dan melatih anak untuk disiplin. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Komunikasi Orang Tua Dalam 

Membina Akhlaq Al-Karimah anak di Desa Puao, Kec. Angata, Konawe Selatan 

peneliti mendapatkan pengalaman dan manfaat yang begitu banyak, sehingga peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk orang tua yang berperan aktif sebagai pendidik agar memperbaiki pola 

komunikasi kepada anak, dalam hal ini tidak monoton dalam satu cara saja, tetapi 

menguasai juga cara atau pola komunikasi lainnya. 

2. Orang tua harus sesering mungkin memberikan perhatian khusus kepada anak 

yaitu dengan berkomunikasi secara rutin meskipun banyak kesibukan kerja. 

3. Untuk membina akhlaq al-karimah anak di Desa Puao, Kec. Angata, Konawe 

Selatan  perlu adanya kerja sama yang baik antara orang tua, pemerintah setempat 

dan tokoh agama. 
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4. Demi untuk membina mutu pengetahuan mahasiswa jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam ke depannya diharapkan dapat membina penelitian yang 

berhubungan dengan komunikasi. 

5. Bagi kalangan akademik atau para pembaca penelitian ini bukan hanya satu-

satunya penelitian tentang pola komunikasi orang tua, akan tetapi masih banyak 

penelitian lain sehubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu tidak hanya 

berhenti disini saja dalam membaca, tetapi tingkatkan terus minat belajar untuk 

menambah wawasan yang lebih luas dan pengetahuan tentang lingkup 

komunikasi. 


