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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab I sampai bab IV telah dilihat tentang penjelasan mengenai 

penelitian yang dilakukan, mulai dari pengertian, penelitian dan diskusi. 

Hasil tersebut dapat memberi manfaat bagi subjek dan penulis. Tidak 

menutup kemungkinan penelitian ini jauh dari sempurna, sehingga dalam 

bab ini penulis akan memberi masukan bagi penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara dukungan 

sosial teman sebaya dan hubungan orang tua-remaja terhadap identitas diri 

siswa SMA Negeri I Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa, semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya dan 

hubungan orangtua-remaja siswa SMA Negeri I Sabu Barat maka identitas 

diri siswa juga akan semakin meningkat. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 

dirumuskan saran sebagai berikut: 

 

5.2.1 Remaja 

1. Remaja dapat saling memberikan saran atau ide yang dapat 

membantu teman untuk tercapainya identitas diri yang positif. 

Misalnya dengan cara membuka kesempatan dalam kelompok 
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untuk berdiskusi hal-hal yang penting untuk dicapai pada masa 

depan baik mengenai studi maupun cita-cita. 

2. Remaja saling didorong untuk terlibat dalam kegiatan organisasi 

ataupun kegiatan tambahan baik di lingkungan di sekolah maupun 

di lingkungan masyarakat agar dapat mempergunakan waktunya 

untuk mengembangkan diri serta mengembangkan kemandirian di 

masa remaja 

 

5.2.2 Orang Tua Remaja 

1. Orangtua diharapkan dapat menjalin hubungan yang menimbulkan 

rasa aman pada remaja, sehingga remaja pun dapat mempelajari 

lingkungan diluar keluarga, seperti sekolah dan masyarakat, 

dengan lebih percaya diri. Komunikasi yang terbuka dan bersifat 

dua arah antara orangtua dan remaja dapat membantu remaja untuk 

mengungkapkan kesulitan-kesulitannya saat mengembangkan 

kemandirian, sehingga remaja tidak terjerumus kepada hal-hal 

negatif ketika remaja kebingungan dalam menghadapi identitas 

kemandirian, yang bisa dicapai dengan meluangkan waktu minimal 

satu kali seminggu untuk family time dengan cara semua anggota 

keluarga berkumpul untuk refreshing atau berbincang sehingga 

hubungan antar anggota keluarga terjalin dekat. 

2. Orang tua dapat berkomunikasi dan memberikan rasa aman, remaja 

juga perlu diberikan kesempatan dan dorongan untuk 

mengembangkan kemandiriannya. Ketika remaja sudah memiliki 

inisiatif untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sendiri tanpa 

dibantu orangtua atau pekerja rumah tangga, sebaiknya orangtua 
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memberikan kesempatan itu dan tidak melarang remaja untuk 

melakukannya. 

 

5.2.3 Pihak Sekolah 

1. Menambah materi yang berkaitan dengan persoalan identitas diri 

yaitu bagaimana remaja dapat memahami dirinya, dan nilai-nilai 

penting yang perlu dimiliki oleh remaja dalam menjalani 

kehidupan. 

2. Mengadakan sharing dalam kelompok kecil yang berkaitan dengan 

identitas diri sehingga remaja dapat dengan lebih berani 

mengungkapkan tentang kebingungannya dalam masa mencari 

identitas diri. 

  

5.2.4 Penelitian Selanjutnya 

Dari uji statistik dan pembahasan di atas diketahui bahwa pengaruh 

dukungan social teman sebaya dan hubungan orang tua- remaja terhadap 

identitas diri siswa SMA Negeri I Sabu Barat sebesar 22,5%, sedangkan 

77,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu direkomendasikan untuk penelitian 

selanjutnya menambahkan aspek psikologis lain. 

 


