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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Sesuai dengan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan kepada 73 

responden yaitu remaja kelas X yang bersekolah di SMA PGRI 1 Bekasi yang masuk 

dalam kriteria inklusi responden maka dapat di simpulkan sebagai berikut 

a. Univariat 

Gambaran karakteristik dari 73 responden yang di telitia di SMA PGRI 1 

Bekasi terlihat bahwa sebagian besar responden rata-rata usia responden 

adalah 15,47 dan untuk jenis kelamin responden yang di telitia di dominasi 

oleh jenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 42 (57,5%) 

b. Bivariat 

1) Setelah dilakukan penelitian di SMA PGRI 1 Bekasi di dapatkan adanya 

pengaruh antara pola asuh orang tua dengan kemampuan sosialisasi 

remaja. Pola asuh yang paling banyak di gunakan oleh orang tua adalah 

pola asuh demokratis dengan kemampuan sosialisasi kurang baik 

sebanyak 20 (74,1%), OR (95% CI) = 1,530, P Value = 0,015 

2)  Pada penelitian antara jenis kelamin dengan kemampuan sosialisasi 

remaja didapatkan bahwa jenis kelamin perempuan kebanyakan 

memiliki kemampuan sosialisasi kurang baik yaitu sebanyak 22 

(52,4%), OR (95% CI) = 0,906, P Value = 1,000. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis 

kelamin dengan kemampuan sosialisasi. 

3)  Pada penelitian antara usia dengan kemampuan sosialisasi remaja di 

dapatkan bahwa 15,59 rata – rata usia remaja yang paling banyak 

mendominasi dengan kemampuan sosialisasi yang kurang baik, P Value 

= 0,100 
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V.2   Saran 

 Hasil penelitian yang telah dilakuka, terdapat beberapa hal yang perlu 

direkomendasikan untuk dijadikan pertimbangan bagi siswa, sekolah, institusi 

keperawatan dan peneliti antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi siswa 

Menambahnya wawasan tentang kemampuan sosialisasi dan mampu 

bersosialisasi dengan baik dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar 

atau lingkungan baru. 

b. Bagi keluarga/ orang tua 

Hasil penelitian ini diharapkan keluarga khususnya orang tua mampu 

memberi contoh atau mengajarkan bagaimana cara bersosialisasi yang 

baik. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta 

memperkaya wawasan dalam melaksanakan penelitian khususnya 

mengenai Hubungan pola asuh orang tua dengan kemampuan sosialisasi 

remaja. 
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