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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian bisa 

dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil pengolahan ditemukan bahwa dari 81 siswa kelas VIII 

SMP N 4 Kota Jambi yang diambil secara acak, 37 orang siswa di asuh 

dengan pola asuh otoriter, 25 orang di asuh dengan pola asuh demokratis, 

dan 19 orang di asuh dengan pola asuh permisif. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan ditemukan bahwa harga diri siswa dari pola 

asuh orang tua otoriter pada siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi dapat 

disimpulkan bahwa harga diri siswa dari pola asuh orang tua demokratis 

lebih tinggi dibandingkan siswa dengan harga diri dari pola asuh orang tua 

otoriter dan permisif. 

3. Terdapat perbedaan harga diri siswa ditinjau dari pola asuh orang tua pada 

siswa kelas VIII SMP N 4 Kota Jambi. Berdasarkan nilai Fhitung yang 

ditemukan yaitu sebesar 1,611, sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,000. Dari 

hasil yang ditemukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Fhitung > 

Ftabel atau 20,150> 2,000. Maka diartikan bahwa Ho ditolak dan nilai 

probabilitas, nilai sig. ditemukan sebesar 0,000, artinya kecil dari 0,05 atau 

0,206 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak atau Ha diterima, 

yang artinya terdapat perbedaan harga diri siswa ditinjau dari pola asuh 

orang tua. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan harga diri siswa 

ditinjau dari pola asuh orang tua. Artinya masih adanya peluang untuk 

meningkatkan harga diri agar lebih bagus lagi, salah satunya melaluipola asuh 

orang tua, maka disarankan kepada yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi orang tua siswa 

Orang tua diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang efektif dan baik 

bagi perkembangan anak terutama untuk perkembangan harga diri anak, 

karena harga diri yang anak miliki akan memberikan banyak pengaruh dan 

dampak pada kepribadian serta kehidupannya dimasa sekarang dan dimasa 

mendatang. Orang tua juga perlu mengerti dan memahami tugas 

perkembangan remaja, sehingga orang tua dapat memahami dengan pasti 

perubahan karakteristik pada anak-anaknya. Orang tua harus senantiasa 

membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk dapat melakukan 

kagiatan yang positif, memberikan contoh yang baik, meluangkan waktu 

untuk sharing bersama keluarga, serta memberikan kesempatan pada anak 

untuk mengemukakan pendapatnya 

2. Bagi siswa 

Siswa diharapkan dapat selalu berpandangan positif serta merespon segala 

sesuatu secara baik dan positif. Bagaimanapun orang tua mengasuh dan 

mendidik, siswa harus tetap memiliki motivasi positif yang kuat untuk terus 

mengejar impian dan senantiasa belajar menjadi orang yang lebih baik. 

Apabila siswa tidak menyukai pola asuh yang diterapkan orang tua, tidak 
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perlu memusuhi bahkan membenci mereka, tetapi siswa bisa mencoba 

mengadakan pendekatan dengan orang tua. Pada dasarnya semua orang tua 

pasti menyayangi anak-anaknya, hanya saja masih ada beberapa orang tua 

yang belum mengerti bagaimana harus menunjukkan rasa sayang itu. 

3. Bagi guru Bimbingan dan Konseling 

Guru Bimbingan dan Konseling diharapkan dapat meningkatkan pemberian 

layanan bagi siswa untuk lebih memperdalam pengetahuan siswa tentang 

harga diri yang dimiliki dan membantu siswa memperbaiki harga dirinya 

kearah yang lebih baik. Guru Bimbingan dan Konseling juga perlu 

memberikan layanan tentang pola asuh orang tua sehingga siswa dapat 

mengerti lebih mendalam tentang pola asuh orang tua mereka selama ini. 

Misalnya, memberikan pengertian dan motivasi yang besar pada siswa yang 

orang tua nya lebih cenderung menerapkan pola asuh otoriter, supaya tidak 

mudah berkecil hati, guru pembimbing juga dapat melatih siswa untuk 

mengungkapkan pendapat maupun masalahnya. Guru pembimbing 

diharapkan juga melakukan pendekatan dengan orang tua siswa terkait 

dengan bagaimana sikap dan perlakuan orang tua kepada anak-anaknya. 

Kegiatan ini diharapkan dapat sedikit membuka pikiran dan hati orang tua 

untuk lebih bersikap dan memperlakukan anaknya dengan lebih baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih jauh lagi tentang 

faktor atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga diri remaja selain 
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pola asuh orang tua. Dari hal tersebut diharapkan dapat memperluas temuan 

dalam ilmu pengetahuan demi mengoptimalkan perkembangan remaja. 

C. Implikasi Penelitian Terhadap BK 

Dengan ditemukannya perbedaan harga diri siswa ditinjau dari pola asuh 

orang tua pada siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Jambi, diupayakan pada 

guru BK untuk memberikan layanan tentang pola asuh orang tua sehingga 

siswa dapat mengerti lebih mendalam tentang pola asuh orang tua mereka 

selama ini. Misalnya, memberikan pengertian dan motivasi yang besar pada 

siswa yang orang tua nya lebih cenderung menerapkan pola asuh otoriter, 

supaya tidak mudah berkecil hati, guru pembimbing juga dapat melatih siswa 

untuk mengungkapkan pendapat maupun masalahnya. Guru pembimbing 

diharapkan juga melakukan pendekatan dengan orang tua siswa terkait 

dengan bagaimana sikap dan perlakuan orang tua kepada anak-anaknya. 


