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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Pada masa ini, kondisi perkembangan remaja masih dalam keadaan labil. Dalam 

kondisi yang labil ini para remaja yang mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya 

mengalami perubahan perilaku yang bisa besifat positif dan negatif baik secara kognitif, 

afekti dan konatif. Seperti yang terjadi dalam kehidupan remaja anak kandung dan anak 

angkat, yang sering terlihat. Dengan mengetahui berbagai tuntutan perkembangan psikososial 

tentang kognitif, afektif dan konatif dalam kehidupan remaja anak kandung dan anak angkat, 

di harapkan para orang tua, dan remaja itu sendiri memahami hal-hal yang harus di lalui pada 

masa remaja ini, sehingga remaja dapat di arahkan dengan baik dan dapat melalui masa 

remaja ini demgan sehat kepribadian, perilaku dan jiwanya dalam keluarga atau pun 

lingkungan tempat ia berada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di 

uraikan sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Peran orang tua sangat di butuhkan dalam kehidupan remaja, orang tua dapat 

membantu mengatasi perilaku remaja baik secara kognitif, afektif, konatif, dan 

memberikan pengertian akan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri 

remaja. 

2. Orang tua perlu memahami perilaku remaja, pemikiran, perasaan sesuai dengan 

keterbatasannya masing-masing, sehingga remaja tidak canggung atau mandeg 

dalam mengungkapkan ide, gagasan, dan pemikirannya. 

3. Lingkungan turut mempengaruhi pola perilaku remaja secara kognitif, afektif, 

dan konatif. Karena remaja belajar meniru dari pola tingkah laku orang tua, dan 

anak juga belajar menghubungkan fakta-fakta yang terjadi di lingkungannya. 
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4. Perkembangan perilaku anak harus di lihat secara keseluruhan dari masa bayi 

hingga masa remaja yang rentang akan kekacauan identitas. 

 

B. Saran  

1.  Anak remaja 

a. Anak remaja dapat melihat perilaku yang bukan suatu tindakan yang buruk, 

tetapi melihat perilaku sebagai sesuatu yang unik dalam keluarga. 

b. Anak remaja dapat saling menghargai dan bisa saling melengkapi. 

2. Orang Tua 

a. Orang tua lebih membimbing dan mengendalikan perilaku  remaja  baik secara 

kognitif, afektif, dan konatif. 

b. Orang tua dapat memenuhi kebutuhan fisik yang paling pokok; sandang, 

pangan dan kesehatan. 

c. Orang tua memberikan ikatan dan hubungan emosional, hubungan yang erat 

ini merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif, afektif, dan konatif 

yang sehat dari seorang remaja.  

d. Memberikan satu landasan yang kokoh, ini berarti memberikan suasana rumah 

dan kehidupan keluarga yang stabil, aman dan penuh kasih sayang.  

e. Sebuah PR (pekerjaan rumah) yang panjang bagi orang tua, yang menuntut 

mereka untuk selalu mengevaluasi perilaku yang diambil dalam pendidikan 

remaja yang di percayakan kepada mereka. Dengan demikian, di harapkan 

para orang tua dapat memberikan motivasi yang tepat untuk mendorong 

remaja menuju pada kepenuhan dirinya.  

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


