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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian komunikasi interpersonal orang tua dalam 

menanamkan karakter religius anak pada usia sekolah dasar di dusun 

Wonogondo desa Ngrencak Paanggul Trenggalek, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Orang tua sangat memiliki peran penting dalam perkembangan anak. 

Dalam hal ini menanamkan ibadah shalat orang tua membimbing secara 

langsung untuk kebaikan anaknya kelak. Komunikasi interpersonal orang 

tua dalam menanamkan ibadah shalat pada anak usia sekolah dasar di 

dusun Wonogondo dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 

diantaranya: orang tua memberikan contoh secara langsung, menanamkan 

arti penting ibadah shalat, selalu mengajak shalat berjamaah, ketika lalai, 

anak mendapat hukuman, selalu mengingatkan, serta orang tua setengah 

memaksa anak agar terbiasa. 

2. Komunikasi interpersonal orang tua dalam menanamkan adab terhadap 

orang tua pada anak di dusun Wonogondo dapat dilakukan melakukan 

melalui beberapa cara yaitu sebagai berikut: anak lebih sopan santun, bisa 

memaatuhi peraturan yang berlaku di rumah, norma yang berlaku di 

lingkungan, serta peraturan yang berlaku di sekolah, membiasakan anak 

untuk berbahasa krama, serta dapat meringankan pekerjaan orang tua. 
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3. Implikasi komunikasi interpersonal orang tua dalam menanamkan karakter 

religius pada anak usia sekolah dasar di dusun Wonogondo desa Ngrencak 

Panggul Trenggalek yaitu: terbiasa dengan perbuatan baik dan menjauhkan 

dari perbuatan tercela, anak juga lebih mengerti tentang kewajiban shalat 

yang harus dilakukan serta adab yang berlaku di lingkungan keluarga, 

sekolah maupun lingkungan masyarakat. 

B. Saran  

1. Bagi Anak 

Hendaknya anak selalu terbuka dengan orang tuanya dalam 

berkomunikasi baik itu masalah pribadi maupun bukan pribadi, 

menanamkan karakter religius pada anak yang diajarkan oleh orang 

tuanya, meningkatkan ibadah shalat dan merubah akhlaknya yang buruk 

menjadi lebih baik dan selalu menjaga adab kepada orang tua. 

2. Bagi Orang Tua Anak 

Diharapkan orang tua selalu menjaga komunikasi yang baik untuk 

anak dalam menanamkan ibadah shalat dan adab. Karena dengan menjaga 

komunikasi yang baik dengan anak akan menjadikan anak bisa terbiasa 

dan mempunyai teladan yang baik dalam beragama. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

untuk penelitian berikutnya dan dapat mengembangkan penelitian tentang 

komunikasi interpersonal orang tua dalam menanamkan karakter religius 

anak usia sekolah dasar. 


