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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian sebelumnya,  didapat kesimpulan 

yang menjawab tujuan penelitian sesuai dengan yang dipaparkan di awal 

penelitian. 

a. Komunikasi yang terjalin diantara ayah dan ibu dalam komuniasi dan 

pengasuhan anak berbeda-beda. Dalam keterbukaan, ketiga orang tua 

memiliki keterbukaan lebih kepada pasangannya dibandingkan kepada 

anaknya sedangkan keterbukaan anak kepada orang tuanya lebih 

dipengaruhi oleh kedekatan dan juga sejauh mana komunikasi yang 

terjalin diantara orang tua tersebut dengan anaknya. Orang tua dengan 

tingkat komunikasinya tinggi lebih dekat dengan anak dibandingkan 

dengan orang tua yang pasif dalam berkomunikasi dengan anak seperti 

pada keluarga A dan B. Empati, ditunjukan dengan memberikan saran dan 

juga berdiskusi. Dalam pendidikan kluarga menunjukan dukungannya 

terhadap anak dengan vmemberikan kebebasan kepada anak untuk 

memilih dan juga memberikan saran dan juga tetap mengawasi anak. 

Dalam berinteraksi orang tua memiliki ciri khas tersendiri, ada yang 

memposisikan dirinya sebagai ayah dan ibu ada juga yang memposisikan 

diinya sebagai teman, kakak dan juga sahabat bagi anak mereka. Semua 

keluarga mengungkapkan bahwa komunikasi dalam keluarga itu penting 

untuk menjaga keharmonisan keluarga dan juga memperkecil terjadinya 

konflik dalam keluarga.  

b. Faktor penghambat orang tua dalam menjalin komunikasi dan pengasuhan 

anak, citra diri, suasana fisiologis dan psikologis.  

- Faktor pendukung  

Terdapat banyak faktor pendukung dan penghambat dalam sebuah 

keluarga untuk menjalin komunikasi dan pengasuhan anak. Pertama, 

toleransi, memiliki sikap toleransi yang tinggi yang membuat komunikasi 
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dengan anak menjadi lebih mudah tanpa adanya pengaruh. Dan hal inilah 

yang membuat tidak adanya jarak dalam berkomunikasi antara orang tua 

dan anak.Kedua, pengertian adalah adanya sikap saling pengertian satu 

sama lain karena semua ini semata-mata untuk kebahagiaan keluarganya. 

Orang tua selalu menanamkan rasa saling pengetian dalam keluarga 

sehingga anak lebih terbuka depada orang tuanya dan menjalin hubungan 

komunikasi yang bagik sesama anggota keluarga. Anak dapat mengargai 

pendapat orang tuanya dan orang tua dapat mengargai pendapat anaknya 

untuk membnagaun keluarga yang sejahtra. Ketiga,Kepercayaan juga 

dapat mempengaruhi hubungan komunikasi. Dimana keluarga B, dan C 

semua anak lebih terbuka dengan ibu. Hal ini disebabkan karena 

kedekatan dari anak dan ibu dari mereka lahir sehingga anak terbiasa 

melakukan aktifitas komunikasi dengan ibu sehingga kepercayaan muncul 

dengan sendiri dari anak kepada ibu. berbeda dengan keluarga A anak 

lebih terbuka dengan ayah.  

- Faktor penghambat 

Pertama, citra diri yang dibangun oleh orang tua dapat menjadi salah 

satu faktor penghambat komunikasi orang tua dalam berkomunikasi 

dengan anak. Adanya batasan yang dibentuk oleh orang tua sehingga 

anak menjadi tidak nyaman saat berkomunikasi dengan orang tua. 

Maka ketika seorang orang tua berbicara kepada anaknya, ia 

mempunyai citra diri tertentu. Seperti pada kasus keluarga B, YS. 

Ayah masih suka terbawa dengan kedudukannya sebagai seorang 

anggota TNI dalam berinteraksi dengan anak ini menjadikan adanya 

batasan yang dibuat oleh ayah itu sendiri kepada anak. Sementara bagi 

keluarga A dan C, mungkin citra diri tidak menjadi hambatan karena 

keduanya memiliki kedekatan dengan anak. Kedua, suasana fisiologis 

yaitu gangguan yang bersifat biologis. Seperti gangguan sakit, lelah, 

dan sebagainya. Orang tua yang memiliki yang berbeda pola asuh 

antara orang tua yang bekerja dan dari keluarga TNI cenderung terlalu 

sibuk sehingga kurang memiliki waktu berkomunikasi dengan anak. 

Orang tua yang sibuk bekerja pasti akan merasa lelah ketika di rumah 
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sehingga tidak berminat lagi untuk melakukan aktifitas komunikasi. 

Hal ini terjadi pada ketiga keluarga baik itu keluarga A, B dan C. 

Ketiga, suasana psikologis Suasana psikologis juga dapat 

mempengaruhi komunikasi. Komunikasi sulit berlangsung jika 

seseorang dalam keadaan sedih, takut, tertekan, kecewa, marah, rasa 

prasangka dan keadaan psikologis lainnya. Kondisi psikologis orang 

tua dan anak pada keluarga A, B dan C terkadang terlihat sulit 

berkomunikasi karena kondisi orang tua yang sibuk bekerja. Meskipun 

orang tua sama-sama bekerja yang berbeda dalam mengasuh anak juga 

banyak menemui hambatan dalam berkomunikasi, namun pada 

dasarnya, orang tua yang memiliki karakter yang cenderung keras 

seperti hal nya dalam keluarga TNI dapat berkomunikasi dengan baik 

dengan anak. 

c. Konflik antara ayah dan ibu dalam menjalin komunikasi dan pengasuhan 

anak 

Yang menjadi sumber dalam konflik itu masalah pekerjaan, dan juga anak. 

Pekerjaan lebih kepada waktu untuk keluarga yang kurang, kondisi 

psikologis seperti lelah karena pekerjaan.  

d. Kesepakatan ayah dan ibu dalam pengasuhan anak  

Keluarga A, yaitu keluarga WY dan SC memiliki kesepakatan dalam 

pengasuhan anak, kesepakatan tersebut seperti kesepakatan waktu, sebisa 

mungkin jika ada waktu luang dihabiskan dengan anak dan lain-lain. 

Keluarga B, yaitu keluarga YS dan IU. Dalam keluarga B tidak terdapat 

kesepakatan dalam pengasuhan anak, walaupun keduanya bekerja tetapi 

pekerjaan ibu yang hanya sampai siang hari menjadikan pengasuhan tetap 

menjadi tugas utama ibu, ayah membantu pengasuhan hanya dibeberapa 

hal saja.  

Keluarga C, yaitu keluarga AS dan LR. Dalam keluarga C terdapat 

kesepakatan dalam pengasuhan anak dimana kesepakatan tersebut dibuat 

dengan tujuan untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga dan juga 

kebaikan anak.  

e. Pengambilan keputusan ayah dan ibu dalam pengasuhan anak  
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Cara pengambilan keputusan ayah dan ibu dalam pengasuhan anak 

disetiap keluarga tentu berbeda-beda. Dalam keluarga A (WY dan SC) 

cara pengambilan keputusan ayah dan ibu dalam pengasuhan anak ialah 

dengan melakukan diskusi secara pribadi. Diantara ayah dan ibu 

pengambilan keputusan mengenai pengasuhan anak paling banyak 

dilakukan oleh ibu dibandingkan ayah.  WY dan SC menambahkan bahwa 

pengambilan keputusan yang biasanya diambil dalam pengasuhan anak itu 

terkait pendidikan anak, baik itu terkait biaya, apakah anak perlu 

mengikuti les atau tidak, sekolah mana yang baik buat anak, bagaimana 

cara mengasuh anak yang baik dan lain-lain. Dalam keluarga B (YS dan 

IU) pengambilan keputusan dalam pengasuhan anak dilakukan dengan 

sharing dan berdiskusi Pada keluarga C cara pengambilan keputusan 

dilakukan dengan berdialog dan berdiskusi. hal ini dilakukan AS dan LR 

agar segalany menjadi lebih transparan dan sama-sama mengentahui cara 

apa yang pas untuk pengasuhan anak. 

5.2 Implikasi Penelitian 

a. Implikasi Akademik 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan sebuah kajian komunikasi yang 

berusaha mengkaji mengenai pola komunikasi keluarga dalam 

pengasuhan. Penelitian ini diharapkan menyumbang kajian lebih lanjut 

akan topik komunikasi keluarga. 

b. Implikasi Praktis  

Secara praktis, kajian ini diharapkan bermanfaat bagi pasangan suami istri 

yang sama-sama bekerja mengenai pola komunikasi dan pola asuh anak 

diantara suami istri.. 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi secara akademis, penelitian hanya memfokuskan 

pada pola komunikasi keluarga TNI dalam pengasuhan anak. Oleh karena 

itu berdasarkan hasil ini diharapkan keluarga TNI dapat melakukan upaya-

upaya komunikasi dan pengasuhan yang baik terhadap anak dan keluarga 
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di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya 

kekurangan dalam keterbukaan yang terjalin diantara orang tua dan anak.  

 


