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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yng telah dikemukakan pada pembahasan 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pola Komunikasi yang dilakukan oleh ibu tunggal di desa pegagan 

kecamatan palimanan dengan menggunakan komunikasi secara langsung 

menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal. Dan dalam 

pelaksanan komunikasi interpersonal memiliki beberapa tujuan daripada 

dan salah satunya Digunakan oleh ibu tunggal yaitu untuk bermain dan 

mencari hiburan hal tersebut dilakukan untuk dapat menumbuhkan 

keakaraban antara ibu tunggal dengan anak. Penerapan disiplin memiliki 5 

langkah, dan terdapat 3 langkah mendiisplinkan anak yang digunakan oleh 

ibu tunggal di desa pegagan. 

2. Mengatasi kendala dalam membentuk kepribadian disiplin anak yang 

mana hambatan tersebut muncul dari beberapa faktor yaitu, faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal bersumber dari kelurga yaitu  orang tua, 

seperti kesibukan orang tua dan kurangnya waktu berkumpul dengan 

keluarga. faktor eksternal bersumber dari lingkungan, cara bergaul yang, 

dan perkembangan arus globalisasi yang semakin modern.cara yang 

dilakukan ibu tunggal di desa pegagan menghadapi kendala tersebut 

dengan bersikap tenang, tegas, dan yakin pada setiap kemampuan yang 

dimiliki yang termasuk kepada langkah-langkah mendisiplinkan anak. 

3. Kepribadian disiplin nak dari pola komunikasi orang tua tunggal di desa 

pegagan kecamatan palimanan diantaranya pribadi setiap anak berbeda-

beda tergantung dari pola asuh orang tua terhadap anak. Kepribadian anak 

dari pola asuh ibu tunggal berdasarkan aspek-aspek kepribadian yaitu 

Responsibilitas atau bertanggung jawab, sikap, dan stabilitas emosional. 
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2. saran 

Dari semua pengamatan dan penelitian yang peneliti lakukan, ada 

beberapa hal yang harus diteliti kemukakan sebagai bentuk saran : 

1. Bagi peneliti  

Dengan terselesaikannya penelitian ini, peneliti berharap untuk fapat 

menjadikan acuan dalam melaksanakan penelitian skripsi terkait dengan 

pola komunikasi ibu tunggal dalam membentukan kepribadian disiplin 

anak di desa pegagan kecamatan palimanan kabupaten Cirebon.  

2. Bagi ibu tunggal desa pegagan kecamatan palimanan 

 supaya lebih meluangkan waktu bersama anak, dan juga lebih 

memberikan perhatian khusus seperti lebih ketat dalam mendidiplinkan anak 

belajar karna itu sangat penting untuk menunjang kehidupan anak dimasa yang 

akan datang 


