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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Pada bab sebelumnya telah dikemukakan mengenai hasil dari penelitian 

“Pengaruh Hubungan Interpersonal Antara Orang Tua dan Anak Terhadap 

Tingkat Self Disclosure Anak Dalam Hal Berpacaran, Survei Kepada Anak Kelas 

XI SMA Sang Timur Jakarta,” 

 Dari hasil yang telah diteliti dan juga pembahasan yang terdapat pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan yakni terdapat pengaruh yang sangat 

signifikan dan jelas, yakni adanya pengaruh dari Hubungan Interpersonal antara 

orang tua dan anak terhadap tingkat Self Disclosure anak dalam masalah 

berpacaran. Hasil tersebut berdasarkan survey dari siswa dan siswi SMA Sang 

Timur Jakarta kelas XI. Selain itu juga ditemukan data sebesar 41% yang 

merupakan penghitungan kekuatan pengaruh yang diberikan Hubungan 

Interpersonal kepada Self Disclosure. Hal ini membuktikan bahwa Self Disclosure 

anak dalam masalah berpacaran dipengaruhi oleh Hubungan Interpersonal antara 

orang tua dan anak dengan taraf yang kuat. 
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5.2 Saran 

 1.  Saran untuk Orang Tua 

     Untuk orang tua supaya bisa tetap memperhatikan pertumbuhan 

dan perkembangan anak, walaupun harus dilakukan bersamaan dengan 

pekerjaan. Memperbanyak waktu bersama anak supaya anak bisa 

menceritakan apa saja yang terjadi tanpa sepengawasan orang tua. 

Berdasarkan data yang dihasilkan dari penelitian ini, seorang anak 

merasa orang tua kurang memberikan sikap empati dan juga dukungan 

bagi si anak perihal masalah berpacaran. Jika orang tua memberikan sikap 

empati dan dukungan yang lebih akan membuat hubungan anatara orang 

tua dan anak semakin menjadi lebih baik. Jika hubungan antara orang tua 

dan anak sudah semakin membaik akan membuat si anak akan lebih 

terbuka dam mulai bercerita banyak hal mengenai masalah berpacarannya. 

Jika tingkat Self Disclosure anak sudah tinggi, orang tua akan lebih mudah 

mengawasi dan mengkontrol pergaulan serta sikap dan tindakan dari anak 

tersebut. 

Sebagai sosok yang di andalkan oleh anak, orang tua harus bisa 

bersikap lebih netral dan juga toleransi atas sikap dan keputusan anak 

mengenai masalah berpacaran. Orang tua yang memiliki pengalaman lebih 

banyak diharapkan untuk berbagi pengalaman tersebut dengan anak, yang 

notabene masih belum memiliki pengalaman yang banyak dalam perihal 

berpacaran. 
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2.  Bagi Anak Remaja 

 Sebagai seorang remaja juga sudah bisa diandalkan dalam 

bertanggung jawab atas segala sikap dan perbuatan yang dilakukannya. 

Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa anak lebih banyak tidak 

berbagi cerita dengan orang tua, dan lebih memilih teman sebagai teman 

bererita. Perlu diketahui bahwa remaja merupakan masa dimana seseorang 

masih mudah untuk emosi dan berpikir praktis. Sebaiknya, lebih memiliki 

waktu diskusi bersama dengan orang tua, dimana orang tua sudah 

memiliki pengalaman yang banyak, serta akan memberikan solusi terbaik 

untuk anaknya. 

Orang tua yang baik tidak akan mencampakan anaknya begitu saja, 

jadi ketika anak sedang dalam masalah, orang tua akan berusaha 

membantu sebaik-baiknya. Sebagai seorang remaja diharapkan pula lebih 

jujur dan terbuka atas apa yang diperbuat. Jika sudah mulai memiliki sikap 

keterbukaan maka akan berdampak baik bagi hubungan antara orang tua 

dan anak. 

Remaja yang hidup pada jaman modern seperti ini sangat riskan 

terhadap globalisasi yang bersifat negatif, mulai dari berpacaran bergaya 

orang barat hingga seks bebas. Remaja harus mulai bisa memilah mana 

yang baik dan buruk dalam berpacaran, jika perlu ceritakan semua 

kejadian dan apa saja yang pernah diperbuat bersama dengan pacar kepada 

orang tua. Bisa juga menceritakan kepada orang tua sebelum melakukan 

sesuatu perihal kegiatan berpacaran tersebut.. 
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3.    Saran Akademis 

Peneliti berharap, penelitian ini bisa menjadi bahan refrensi yang 

berguna bagi peneliti lainnya. Penelitian lain diharapkan tidak hanya 

melihat baik dari Hubungan Interpersonal saja atatupun Self Disclosure, 

namun mencoba meneliti dari faktor lainnya yang mempengaruhi juga. 

Melihat jaman yang modern seperti ini memungkinkan penelitian 

berikutnya memasukan media digital dalam perihal  hubungan orang tua 

dengan anak. Selain itu juga bisa memilih teori yang relevan lainnya, 

seperti CMC atau lainnya. 
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