
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

1. Proses komunikasi keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keislama pada 

remaja adalah proses penyampaian pesan tentang nilai keislaman dari orang 

tua sebagai komunikator kepada anak remaja sebagai komunikan agar 

komunikan memahami tentang nilai keislaman serta dengan pehaman tersebut 

membuat akhlak anak remaja di Desa Tanjung Aman menjadi lebih baik, dan 

juga supaya pesan yang disampaikan orang tua itu mudah dipahami oleh anak 

remaja maka diperlukanya metode yang tepat yaitu dengan cara menasehati 

dengan perkataan yang tegas, berdiskusi saling tukar informasi, dengan 

menggunakan perkataan yang jelas, dan juga menceritakan tentang sejarah 

dan kisah Rasul dan Sahabatnya. 

2. Peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keislaman pada remaja, dalam 

hal ini orang tua berperan mengarahkan anak remaja dengan cara memberi 

contoh melakukan hal-hal yang baik seperti mengajak anak remaja melakukan 

solat berjama’ah dan mengaji bersama, hal ini bertujuan untuk membiasakan 

anak dalam hal mendekatkan diri pada Allah SWT, dan juga dalam 

memberikan nasehat pada anak remaja orang tua perlu memperhatikan hal-hal 

penting seperti perkataan yang baik dan sopan, karena perkataan yang baik 
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dan sopan bertujuan untuk memudahkan remaja agar memahami pesan yang 

ingin disampaikan orang tua 

3. Pengaruh nilai keislaman pada anak remaja adalah berdampak pada akhlak 

remaja tersebut. Dengan pemahaman tentang nilai-nilai keislaman itu sendiri 

akan menjadi pengetahuan anak tentang agama manjadi lebih baik, serta 

dengan pemahaman agama remaja akan mengetahui mana perbuatan yang 

salah dan mana yang bener dalam agama dengan begitu pemahaman itu anak 

mampu membentengi dirinya sendiri dari pengaruh negatif akibat kemajuan 

zaman dan juga pergaulan yang tidak baik. 

 

B. SARAN 

Setelah kesimpulan, penulis mengajukan saran-saran terutama ditujukan untuk 

komunikator dalam hal ini sebagai orang tua di Desa Tanjung Aman sebagai berikut : 

1. Orang tua sebagai komunikator perlu memahami kondiri komunikan 

dalam hal ini anak remaja sehingga apa yang ingin disampaikan pada anak 

remaja dapat diterima dan dipahami oleh komunikan, hindari 

menggunakan kata-kata yang kasar dalam menasehati anak remaj karena 

akan membuat anak menjadi tersinggung sehingga tidak tercapainya 

komunikasi yang harmonis didalam keluarga 

2. Orang tua juga harus menciptakan suasan yang harmonis didalam rumah 

dengan perhatian pada anak remaja sehingga anak merasa nyaman. 
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3. Usaha untuk meningkatkan kemampuan tentang berkomunikasi yang baik 

pada anak sanag berguna untuk orang tua. 

Untuk komunika : 

1. Anak remaja harus meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang 

diperintahkan oleh agama seperti solat berjama’ah, mengaji, dan juga 

mengikuti kegiatan-kegiatan risma yang ada di Desa Tanjung Aman. 

2. Mengamalkan dengan sikap dan prilaku atas segala ilmu tentang agama 

yang didapat dari orang tua dan juga diluar rumah atau sekolahan. 

3. Sebagai remaja juga harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, 

remaja harus mengerti siapa yang berbicara padanya, gunakan perkataan 

yang ramah pada orang tua jangan sampai ada perkataan yang menggertak 

atau keras, karena yang namanya orang tua menginginkan yang terbaik 

untuk anaknya sendiri dan tidakn ada orang tua yang menginginkan 

keburukan untuk anaknya sendiri. 


