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 BAB V  

KESIMPULAN 

  
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pendidikan keluarga yang sering diterapkan orang tua di Dusun Suhud 

Desa Rintis Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

adalah aspek moral. Pada aspek ini orang tua menerapkan sifat jujur, 

sopan santun dan saling menghargai. Aspek pendidikan keluarga yang 

kurang maksimal diterapkan adalah aspek sosial, karena pada aspek ini 

orang tua hanya memperhatikan pada lingkungan masyarakat, tidak 

melibatkan teman sebaya dan lingkungan sekolahnya. Aspek pendidikan 

keluarga yang kurang maksimal berikutnya adalah aspek pribadi, Dalam 

aspek ini, orang tua di Dusun Suhud kurang memaksimalkan kedisiplinan 

dan tanggung jawab pada anaknya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi 

kepribadian anak tersebut. Jika didalam keluarga anak tidak dibiasakan 

untuk bertanggung jawab dan disiplin maka anak tersebut pun akan 

menerapkan hal tersebut pula dilingkungan sosialnya. 

2. Kepribadian remaja awal di Dusun Suhud Desa Rintis Kecamatan 

Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kategori cukup baik. 

Dimana remaja didaerah tersebut sudah memiliki kepribadian yang baik 

dan positif. Hanya saja remaja didaerah tersebut kurang tertanam pada 

dirinya sifat jujur, kurang komunikatif, kurang berhati-hati dalam 

mengerjakan segala sesuatu, dan kurang memperhatikan peraturan yang 
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berlaku dilingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan 

sosial masyarakatnya. 

3. Terdapat pengaruh pendidikan keluarga terhadap kepribadian remaja awal. 

Hal ini ditunjukan dengan uji t antara variabel X terhadap Y adalah 

signifikan dengan harga thitung 2,879 lebih besar dari  ttabel 1,697.   Hal ini 

menunjukan antara variabel X terhadap Y memiliki pengaruh. Untuk 

melihat seberapa besar pengaruh pendidikan keluarga terhadap 

kepribadian remaja awal di Dusun Suhud Desa Rintis Kecamatan 

Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka dilakukan dengan 

perhitungan determinasi dari variabel X dan Y didapati pengaruhnya 

sebesar 17,6 % dan sisanya 82,4% disebabkan faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan serta penjelasan dari bab 

sebelumnya maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan adalah : 

1. Kepada orang tua disarankan untuk lebih meningkatkan pendidikan 

keluarga yang berkaitan dengan aspek kejujuran, aspek sosial yang ada di 

sekolah maupun masyarakat dan sikap kedisiplinan pada diri anak. 

Sehingga hal-hal positif yang ditanamkan pada diri anak bisa membantu 

perkembangan kepribadian anak agar anak tersebut dapat diterima dengan 

baik di  lingkungan sosialnya.  

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melibatkan faktor-

faktor lain yang berpengaruh pada kepribadian remaja awal seperti 

pengaruh lingkungan, teman sebaya, dan sebagainya. 


