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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pola komunikasi orang tua dengan remaja yang paling sering dilaksanakan di 

lingkungan Tirta adalah komunikasi kooperatif, dalam pola kooperatif lebih kepada 

orang tua mengawasi dan membimbing remaja tetapi tidak mengatur sehingga remaja 

tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta didalam 

pengambilan keputusan keluarga remaja  dilibatkan sehingga remaja merasa diakui 

keberadaannya didalam keluarga dan selanjutnya kondisi mental remaja  dapat 

berkembang dengan baik.   

2. Tingkat  kenakalan remaja  di lingkungan Tirta yang sering terjadi adalah membolos 

sekolah, kemudian diikuti merokok, pulang larut malam apalagi malam minggu yang 

dianggap malam santai dan sebagian remaja ada juga yang meninggalkan rumah 

ketika diberi nasehat oleh orang tua. 

3. Pola komunikasi orang tua memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat 

kenakalan remaja di lingkungan Tirta Deli Kecamatan Tanjung Morawa A, hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengujian menunjukkan bahwa rhitung > rtabel yaitu 0,769 > 

0,220. Berarti ada hubungan yang kuat antara pola komunikasi orang tua dengan 

tingkat kenakalan remaja. Dengan arti kata semakin baik pola komunikasi orang tua 

makin maka semakin rendah kenakalan  remaja  di  lingkungan  Tirta  Deli 

Kecamatan Tanjung Morawa A. 
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B. Saran 

1. Kepada orang tua disarankan untuk dapat menerapkan pola komunikasi yang efektif 

bagi remaja sehingga mereka  merasa nyaman, aman dan penuh dengan limpahan 

kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Sehingga ketika ada permasalahan, remaja 

tidak merasa ragu untuk menceritakan kepada orang tuanya dan mendapatkan solusi 

yang tepat dari orang tuanya. 

2. Kepada remaja disarankan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat 

dengan tidak mengganggu ketertiban umum atau bahkan melanggar norma hukum 

karena dapat mengakibatkan permasalahan bagi masa depan remaja tersebut. Dalam 

upaya menghindari kenakalan remaja dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan 

dikelompok-kelompok pengajian atau kegiatan-kegiatan positif di karang taruna. 

3. Kepada tokoh masyarakat  disarankan untuk memberi sosialisasi kepada remaja akan 

bahaya dari kenakalan itu sendiri, seperti merokok, mengkonsumsi narkoba, bermain 

judi, berjudi dan lain sebagainya, karena tindakan menyimpang tersebut akan 

memberi pengaruh pada masa depan remaja. 

 

 

 

 

 

 

 


