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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini didasarkan temuan-temuan dari data-data

dan hasil-hasil penelitian. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh

antara lain:

1. Pola asuh orangtua di Desa Laras cenderung tergolong baik dengan rata-

rata skor sebesar 36,32 dan simpangan baku 4,73. Artinya orangtua sangat

mendukung atau terdapat keseriusan orangtua dalam mendidik anak.

2. Tingkat kemandirian remaja yang ada di Desa Laras juga cenderung

tergolong baik dengan rata-rata skor sebesar 38,74 dan simpangan baku

9,30. Hal ini ditunjukkan dengan anak tidak selalu membebani

orangtuanya dengan masalah- masalah pribadinya.s

3. Pola asuh orangtua di Desa Laras memiliki hubungan yang signifikan

dengan tingkat kemandirian remaja , yang dibuktikan dari hasil pengujian

hipotesis yaitu rxy > rtabel atau 0,276> 0,254 dan thitung> ttabel atau 2,413>

1,67. Dengan masing-masing sub variabelnya pola asuh demokratis, pola

asuh otoriter dan pola asuh permisif.

B. Implikasi

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak

dapat berinteraksi. Pengaruh keluarga dalam pembentukan dan

perkembangan kepribadian sangatlah besar artinya. Orang tua memiliki
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tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya

untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anaknya untuk siap

dalam kehidupan masyarakat. Dalam mengasuh anaknya orang tua

dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungannya. Disamping itu, orang

tua juga diwarnai oleh sikap-sikap tertentu dalam memelihara, membimbing

dan mengarahkan putra-putrinya. Sikap tersebut tercermin dalam pola

pengasuhan kepada anaknya yang berbeda-beda, karena setiap masing-

masing orang tua mempunyai pola pengasuhan tertentu yang beda pula. Pola

asuh orangttua merupakan interaksi antara orang tua dengan anak. Selama

proses pengasuhan orang tualah yang memiliki peranan penting dalam

pembentukan kemandirian anak.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka sebagai tindak

lanjut diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada para orangtua khususnya yang ada di desa Laras Kecamatan Bandar

Huluan Kabupaten Simalungun diharapkan untuk mendidik anak sesuai

dengan pola asuh yang baik dimana yang baik adalah pola asuh demokratis.

2. Bagi para remaja , diharapkan dalam mengambil sebuah keputusan untuk

selalu meminta pandangan orangtua untuk sebagi pertimbangan saja. Namun

yang tetap menentukan adalah diri sendiri.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang

sama agar diperoleh hasil yang lebih menyeluruh sehingga dapat memberikan

kontribusi yang besar.


