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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Efektivitas komunikasi  antara anak usia 8-10 tahun dengan Ibu yang statusnya 

bekerja di Desa Meranti Kecamatan Meranti dengan anak tidak efektif serta 

terbatas karena durasi Ibu bekerja yang lebih dari 6 jam. Terbatasnya waktu 

yang dimiliki Ibu karena bekerja sehingga waktu yang diluangkan untuk anak 

hanya ketika waktu istirahat dan ketika mau tidur malam, bahkan saat anak 

memiliki masalah, Ibu yang bekerja memiliki waktu terbatas yaitu dalam 

hitungan jam dan ketikaanak mau curhat saja. Ibu bekerja tetap memiliki solusi 

terhadap masalah yang dihadapi sang anak. Jika memiliki perbedaan pendapat 

dengan anak, Ibu yang bekerja memilih untuk menelaah kembali jika hal 

tersebut baik ya dituruti jika tidak diberi tau mana yang baik.  

b. Efektivitas komunikasi  antara anak dengan Ibu yang statusnya tidak bekerja 

di Desa Meranti Kecamatan Meranti efektif, hal ini dibuktikan dari seringnya 

anak bercerita kepada Ibu serta waktu yang diberikan kepada anak banyak 

sehingga komunikasi tersebut tidak terbatas sepanjang hari, kapan saja dan si 

anak bebas melakukan interaksi secara langsung kepada Ibunya. Ketika terjadi 

permasalahan sama halnya dengan Ibu yang bekerja, Ibu yang tidak  bekerja 

juga memberikan solusi terbaik dari sudut pandang mereka 
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kepadaanak, sama halnya dalam hal perbedaan pendapat, jika hal tersebut baik 

ya Ibu akan mengalah, jika tidak ya diberikan pandangan atau nasehat.  

2. Komunikasi  dalam keluarga antara status ibu yang bekerja dan ibu yang tidak 

bekerja dalam keluarga di Desa Meranti Kecamatan Meranti berbeda ditinjau 

dari waktu yang dimiliki oleh sang Ibu berkomunikasi dengan anak yaitu 

tingkat keseringan anak menceritakan semua yang dialaminya, solusi yang 

diberikan oleh Ibu tidak bekerja, ketika ada masalah serta terjadinya perbedaan 

pendapat antara Ibu dan anak, sedangkan Ibu tidak bekerja memiliki waktu 

yang terbatas karena bekerja sehingga waktu yang diluangkan untuk anak 

hanya ketika waktu istirahat dan ketika mau tidur malam, bahkan saat anak 

memiliki masalah, Ibu yang bekerja memiliki waktu terbatas yaitu dalam 

hitungan jam 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti 

memberikan sumbangan saran yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: 

1. Ibu yang bekerja disarankan untuk lebih meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dengan anak, dengan cara antara lain lebih terbuka, lebih 

berempati, lebih mendukung, lebih memakai perasaan positif, dan lebih 

menekankan adanya kesamaan dengan anak. Secara khusus, ibu diharapkan 

lebih sering menanyakan masalah pelajaran sekolah pada anak, lebih sering 

berdiskusi dengan anak, lebih mempercayai perhatian dari anak, lebih 

menganggap anak berbakat terhadap bidang yang disukai anak dan dalam 

menyampaikan tujuan pesannya Ibu yang bekerja bisa berupa bahasa tubuh dan 

sentuhan seperti memeluk dan mencium ketika pulang bekerja. 
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2. Orang tua dalam menjalankan tugasnya dan perannya dalam meningkatkan 

minat belajar anak harus dimaksimalkan untuk terus memotivasi dan 

memotivasi anak, dan orang tua juga harus bisa membagi waktunya. perhatian 

lebih dari orang tua. Yang terpenting adalah orang tua harus selalu berbicara 

atau selalu berdiskusi tentang pendidikan dengan anaknya di rumah, agar anak 

dapat berpikir bahwa pendidikan adalah hal terpenting dalam hidup dan akan 

terus berusaha untuk belajar. 

 


