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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Lingkungan VII Kelurahan Sunggal 

Kecamatan Medan Sunggal tentang komunikasi orangtua dengan kenakalan 

remaja dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komunikasi yang dilakukan orang tua dengan anak, seperti orang tua harus 

menjadi teladan dalam berkomunikasi, kultur kesetaraan dalam 

berkomunikasi, menyediakan waktu dan diri untuk mendampingi anak dalam 

berkomunikasi, memberikan kasih sayang dan cinta kasih dalam 

berkomunikasi. 

2. Bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu komunikasi dua arah yang akan 

terdapat umpan balik, sehingga dengan demikian akan tercipta komunikasi 

yang hidup, dinamis, masing-masing pihak akan aktif, dan masing-masing 

pihak akan memberikan pendapat mengenai masalah yang dikomunikasikan. 

3. Kenakalan remaja adalah berupa tindakan ataupun perilaku yang 

menyimpang berdasarkan apa yang dilihat dan dialami remaja dalam 

kehidupannya yaitu kenakalan yang ringan dan kenakalan yang berat. 

4. Kenakalan remaja yang sering terjadi yaitu kenakalan yang biasa yang 

merupakan kenakalan yang dilakukan remaja secara khusus tidak terdapat dan 

diatur dalam undang-undang dan hukum, karena kenakalan yang tidak diatur 

dalam undang-undang atau suatu hukum tidak dapat atau sulit digolongkan 

sebagai pelanggaran hukum. 
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5. Dari hasil uji kecenderungan komunikasi orangtua di Lingkungan VII 

Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal variabel komunikasi orangtua 

yang berkategori tinggi sebanyak 38 orang sebesar 63,33%, Untuk itu perlu 

ditingkatkan lagi komunikasi orangtua sehingga kenakalan remaja berkurang.  

6. Dari hasil uji kecenderungan kenakalan remaja di Lingkungan VII Kelurahan 

Sunggal Kecamatan Medan Sunggal berkategori tinggi sebanyak 20 orang 

sebesar 33,33%, Untuk itu perlu dikurangi kenakalan remaja karena dengan 

adanya komunikasi orangtua maka kenakalan remaja pun dapat berkurang. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan di lapangan dan kesimpulan penelitian ini, saran-saran 

berupa masukan dikemukakan sebagai berikut: 

1. Orang tua sebaiknya lebih memperhatikan cara berkomunikasi yang baik dan 

benar antara orang tua dan anaksehingga akan terhindar dari hal-hal yang 

tidak diinginkan. Oleh karena itu orang tua harus melihat beberapa hal yang 

dapat membangun komunikasi yang baik dan benar, seperti membangun 

komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. 

2. Orang tua sebaiknya mengerti jiwa dan lebih dekat dengan remaja, karena 

setiap anak (remaja) berbeda-beda. Oleh karena itu orang tua sebaiknya 

mengerti bagaimana berkomunikasi dengan anak (remaja). 

3. Remaja harus lebih terbuka kepada orang tua, agar orang tua mengetahui 

keinginan remaja sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman antara remaja 

dan orang tua dalam berkomunikasi. Selain itu remaja juga harus dapat 

memilih lingkungan tempat remaja bergaul, agar tidak ikut terjerumus dalam 

kenakalan remaja. 
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4. Sebaiknya diadakan kerjasama antara Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan 

Sunggal dengan warga masyarakat agar dapat mengadakan penyuluhan atau 

sosialisasi bagaimana orangtua dalam berkomunikasi dengan anak dan 

kepada remaja bagaimana menjadi seorang anak (remaja) yang baik agar 

tidak melakukan kenakalan baik itu kenakalan biasa maupun kenakalan 

khusus. 


