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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Setiap orang tua memiliki pola komunikasi yang berbeda dalam upaya 

membentuk konsep diri anaknya. Seperti pada orang tua tunggal, pola 

komunikasi yang digunakan adalah pola komunikasi otoritatif dimana 

orang tua selalu turut serta dalam pengambilan keputusan anak dan pola 

komunikasi permisif dimana orang tua memberi kebebasan pada anak 

dalam mengambil keputusan. 

2. Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri anak, yaitu 

penilaian orang lain yang dapat membuat anak tersebut bersikap seperti 

yang orang lain itu katakan, perbandingan sosial yang membuat anak 

sering membandingkan keadaannya dengan keadaan teman sebayanya, 

ajaran budaya yang diajarkan orang tua (individualis atau kolektivis), 

evaluasi diri dimana anak sering merasa di dalam dirinya ada pribadi yang 

buruk sehingga ia terus berusaha untuk memperbaiki hal tersebut,  dan 

pengalaman pribadi yang dialami anak. 

3. Konsep diri yang dimiliki oleh seorang anak yang dibesarkan oleh orang 

tua tunggal adalah konsep diri yang positif. Hal ini dikarenakan oleh pola 
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komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak serta pemantauan 

perkembangan anak secara terus menerus yang dilakukan oleh orang tua.  

 

5.2   Saran 

5.2.1   Saran Akademis 

  Disarankan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa 

agar mampu melakukan penelitian melalui metode lain seperti post 

positivisme ataupun studi kasus serta melakukan penelitian lebih dalam 

terhadap kata-kata yang digunakan. 

 

5.2.2   Saran Praktis 

  Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, saran praktis 

yang dapat dianjurkan sebagai berikut : 

1. Orang tua tunggal atau single parent harus selalu menyediakan waktu 

untuk berkomunikasi dengan anaknya dan selalu memberikan masukan 

yang terbaik untuk anaknya. Karena masukan dari orang tua adalah 

sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak terutama dalam anak 

mengambil keputusan. 

2. Keterbukaan adalah hal yang paling penting dalam orang tua tunggal untuk 

menjalin hubungan yang baik dan dekat dengan anak. 

3. Subyek penelitian juga diharapkan dapat mempertahankan konsep diri 

positif yang telah dibangun selama ini. 

Pola Komunikasi..., Norita, FIKOM UMN, 2015




