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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ada hubungan positif  antara kelekatan pada ibu, kelekatan pada ayah, 

dan character strengths dengan subjective well being pada remaja yang 

ditunjukkan dengan nilai R2 sebesar 0,352 dan nilai F 54,824 dengan signifikansi 

0,000 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

kelekatan pada ibu, kelekatan pada ayah, dan character strengths  dapat 

memprediksi subjective well being pada remaja dengan nilai R2 sebesar 35,2%, 

artinya sumbangsih kelekatan pada ibu, kelekatan pada ayah, character strengths 

dengan subjective well being pada remaja sebesar 35,2% dan 64,8% dijelaskan 

oleh faktor lain. Sedangkan nilai F sebesar 54,842 dengan signifikansi 0,000 

artinya semakin tinggi kelekatan pada ibu, kelekatan pada ayah, dan character 

strengths maka semakin tinggi pula subjective well being pada remaja. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi kelekatan pada ibu, kelekatan pada ayah, 

dan character strengths maka semakin tinggi subjective well being pada remaja. 

Sebaliknya semakin rendah kelekatan pada ibu, kelekatan pada ayah, dan 

character strengths maka semakin rendah subjective well being pada remaja. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, maka saran-saran yang peneliti ajukan adalah: 

1. Remaja 

a. Remaja diharapkan mampu meningkatkan kelekatan dengan orangtua, 

baik dengan ayah maupun dengan ibu. Sehingga dengan adanya kelekatan 

yang aman atara remaja dan orangtua akan meningkatkan subjective well 

being pada remaja. 

b. Remaja diharapkan mampu menanamkan character strengths atau 

kekuatan karakter. Karakter yang baik akan mengarahkan remaja kepada 

pencapaian yang baik dan meningkatkan subjective well being pada 

remaja.  

2. Orangtua 

a. Orangtua diharapkan dapat meningkatkan kelekatan kepada remaja, 

menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki remaja, 

menciptakan kepercayaan antara orangtua dan remaja, menjalin 

komunikasi yang hangat, menjadi orang pertama yang peka terhadap 

masalah remaja, menjadi sumber solusi dan penyelesaian masalah remaja 

agar dapat meningkatkan subjective well being atau kebahagiaan pada 

remaja.  

b. Orangtua dapat menanamkan, mendidik, dan membimbing remaja agar 

mempunyai character strengths atau kekuatan karakter. Sehingga dengan 
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adanya kekuatan karakter, remaja mampu mencapai subjective well being 

atau kebahagiaan dalam kehidupan remaja. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mencari variabel-variabel baru yang mampu 

menghasilkan temuan baru dalam bidang psikologi.  


