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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. 

Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua 

memberi peraturan pada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara 

orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua membarikan perhatian 

dan tanggapan terhadap keinginan anak. Pola asuh orang tua sangat 

berperan dalam pembentukan karakter anak, yang mana orang tua mendidik 

dan mengasuh anaknya. Pola asuh orang tua sangat membantu bagaimana 

peran dan sikap anak sesuai dengan jenis kelaminnya dalam keluarga, 

masyarakat, dan bangsa. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Pulau 

Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Tanjung Balai didapati bahwa 

pola asuh permissif orang tua tergolong dalam kategori baik. Hal ini 

terlihat dari perhitungan yang menunjukan hasil rata-rata keseluruhan item 

variabel X adalah sebesar 2,7283 yang menjadikannya dalam kategori 

baik. 

3. Tanggung jawab ialah kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan 

tugas atau kewajiban. Pembentukan karakter tanggung jawab terhadap 

remaja di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur 

Tanjung Balai  tergolong tinggi, hal ini terlihat dari perhitungan variabel Y 

63 



64 
 

 
 

yang menunjukan hasil skor rata-rata keseluruhan sebesar 3,1 yang 

menjadikan variabel ini dalam kategori baik. 

4. Secara umum terdapat pengaruh pola asuh permissif orang tua terhadap 

pembentukan karakter tanggung jawab remaja di Kelurahan Pulau 

Simaradan Kecamatan Datuk Bandar Timur Tanjung Balai. Hal ini 

ditunjukan dengan uji t antara variabel X terhadap Y adalah signifikan 

dengan harga thitung 2,50 lebih besar dari  ttabel 1,697.   Hal ini menunjukan 

antara variabel X terhadap Y memiliki pengaruh. Untuk melihat seberapa 

besar pola asuh permissif orang tua terhadap pembentukan karakter 

tanggung jawab remaja di Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk 

Bandar Timur Tanjung Balai maka dilakukan dengan perhitungan 

determinasi dari variabel X dan Y didapati pengaruhnya sebesar 14,1 % dan 

sisanya 85,9% 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 memberikan perhatian dan tanggapan terhadap 

keinginan anak sangat berperan dalam pembentukan karakter anak, agar 

anak memiliki kepribadian yang sesuai dengan karakter dan pola asuh yang 

telah diterapkan oleh orang tua. 

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melibatkan faktor lain 

dalam membentuk karakter anak remaja. 

 


