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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis tercatat masih terdapat kekerasan verbal dalam 

rumah tangga di Desa Pekan Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah 

Kabupaten Deli Serdang baik dari keluarga pertama maupun keluarga kedua. 

Hasil menunjukkan bahwa pada keluarga pertama ditemukan beberapa jenis 

tindak tutur penyebab kekerasan verbal dalam rumah tangga. Jenis-jenis tersebut 

antaranya asertif, direktif, dan deklaratif. Sedangkan untuk referensi kekerasan 

verbal pada keluarga pertama ditemukan adanya empat referensi kekerasan verbal 

yakni binatang, makhluk halus, bagian tubuh, dan aktivitas. Selanjutnya pada 

keluarga pertama bentuk kekerasan verbal ditemukan tiga bentuk yaitu kata kata, 

frasa, dan klausa. 

Hasil perhitungan data rekapitulasi pada keluarga kedua ditemukan 

beberapa jenis tindak tutur penyebab kekerasan verbal dalam rumah tangga. Jenis-

jenis tersebut antaranya asertif, direktif, dan deklaratif. Sedangkan untuk referensi 

kekerasan verbal pada keluarga kedua ditemukan dua referensi penyebab 

kekerasan verbal yakni bagian tubuh dan aktivitas. Selanjutnya untuk bentuk 

kekerasan verbal pada keluarga kedua ditemukan dua bentuk yaitu frasa dan 

klausa. 

Dengan demikian, maka masih terdapat kekerasan verbal dalam rumah 

tangga di Desa Pekan Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten 

Deli Serdang yang menimbulkan konsekuensi emosinal yang merugikan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, dalam laporan 

penelitian diberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Orang tua seharusnya memahami bahwa anak-anak membutuhkan 

penghargaan, penilaian dan penerimaan, maka hendaknya mereka 

memperlakukan anak-anak dengan pengertian dan penerimaan. 

Penerimaan tidak berarti hanya menerima semua kelakuan baik saja, akan 

tetapi juga menerima kelakuan-kelakuan negatif anak. Selain itu, orang tua 

juga harus mengerti dan paham tahapan-tahapan perkembangan anak, 

sehingga orang tua mengetahui bagaimana cara mendidik anak dan 

memberikan hukuman sesuai dengan perkembangannya dan juga tidak 

bersifat emosional. 

2. Selain orang tua pendidik juga memiliki peran yang besar dalam mendidik 

dan memahami perkembangan anak, sehingga dalam mengahadapi anak 

didiknya disesuaikan dengan perkembangannya. Selanjutnya juga dalam 

menghukum anak harus lebih hati-hati agar tidak menyingung perasaan 

dan mental. 

 

 

 

 

 

 


