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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:  

1) Pola komunikasi Equality Pattern memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perkembangan sosial sebesar 0,572 dengan p = 0,000 < 0,05.  

2) Pola komunikasi Balance Pattern memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perkembangan sosial sebesar 0,987 dengan p= 0,000 < 0,01.  

3) Pola komunikasi Unbalance Pattern memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perkembangan sosial sebesar 0,966 dengan p= 0,000 < 0,01.  

4) Pola komunikasi Monopoly Pattern memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perkembangan sosial sebesar 0,964 dengan p= 0,000 < 0,01.   

Hubungan ini menunjukan bahwa apapun jenis pola komunikasinya, tetap memiliki 

hubungan yang signifikan dengan perkembangan sosialnya.   

5.2  Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai 

tindak lanjut dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagi Guru Pembimbing 

        Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pola 

komunikasi keluarga dengan perkembangan sosial remaja siswa kelas X SMK PGRI 1 

Salatiga Tahun ajaran 2013/2014. Oleh karena itu guru pembimbing hendaknya dapat 

melakukan tindak lanjut bagi siswa yang mengalami masalah mengenai perilaku 

komunikasi keluarga dan perkembangan sosial remaja yaitu dengan memberikan 

konseling individual dan konseling kelompok yang bertujuan untuk membantu siswa 
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mengentaskan masalah mengenai perilaku komunikasi keluarga terhadap perkembangan 

sosial remaja .   

2) Bagi Siswa 

        Diharapkan siswa untuk mendengarkan saran dari orang tua ketika berkomunikasi, jika 

ada perbedaan pendapat ketika berkomunikasi akan lebih baik apabila didiskusikan terlebih 

dahulu dengan orang tua sehingga siswa tidak akan bertindak atas kehendaknya sendiri serta 

siswa lebih mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri, memiliki tujuan hidup yang jelas 

dan selalu berfikir positif untuk menunjang perkembangan sosialnya.  

3) Bagi orang tua 

         Diharapkan orang tua untuk memahami gagasan anak remajanya, sehingga tidak 

mengakibatkan komunikasi yang buruk antara orang tua dan anaknya, serta memberikan 

motivasi pada naknya untuk bertindak sehingga dapat membantu dalam perkembangan sosial 

remaja . Dengan adanya kejujuran, kepercayaan maka akan terjalin komunikasi yang baik 

antara anak dan orang tuanya. 

 


