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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan yaitu: Pertama, pada saat 

sekarang ini remaja SMA  khususnya di Pekanbaru merasa sangat berbakti kepada 

ayah. Kedua, remaja menunjukkan perilaku atau bentuk  berbakti mereka kepada 

ayah dengan cara patuh, berperilaku prososial, menghargai ayah, dan menjalankan 

tanggung jawab sebagai anak. Ketiga, faktor penyebab remaja berbakti kepada ayah 

diantaranya karena peranan ayah, ikatan emosional dengan ayah, hubungan 

keluarga, norma subjekif, respek dan karakter ayah. Keempat, jika ditinjau dari jenis 

kelamin terdapat perbedaan perilaku berbakti pada remaja laki-laki dan perempuan. 

Pada remaja perempuan hal utama yang dilakukan untuk berbakti kepada ayah 

adalah patuh, sedangkan pada remaja laki-laki yaitu dengan perilaku prososial. 

Kelima, faktor utama penyebab keberbaktian antara remaja laki-laki dan perempuan 

pada ayah ialah karena peranan ayah yang sangat dirasakan oleh remaja baik pada 

laki-laki maupun perempuan.  

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagi ayah. 

Ayah diharapkan mampu menciptakan kualitas hubungan yang baik 

melalui peran-peran yang sederhana dalam kesehariaan bersama anak. Ayah 
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bertanggung jawab mengoreksi dan membimbing perilaku anak-anaknya 

khususnya pada fase remaja. Sebab pada fase remaja anak mengalami 

berbagai macam perubahan dari fisik, kognitif maupun sosialnya yang 

berpengaruh besar terhadap relasinya dengan ayah. Peranan ayah juga tak 

kalah pentingnya dengan ibu dalam pengasuhan anak. Sehingga, ayah 

disarankan untuk lebih mampu membagi waktu dan mengimbangi antara 

pekerjaan dan interaksi pada remaja. Peranan  itu tidak  hanya dibebankan 

pada salah satu pihak ayah atau ibu. Ayah harus bekerjasama dengan ibu  

dalam memainkan peran dan memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. 

2. Bagi Remaja  

Meskipun ibu lebih banyak terlibat dengan remaja dalam pengasuhan, 

namun kontribusi ayah bagi remaja tak kalah penting dalam aspek 

perkembangan  remaja. Ikatan ayah kepada remaja memberikan warna 

tersendiri. Remaja yang diasuh dan dididik dari kecil hingga saat ini oleh 

ayah juga menjadi pihak yang turut bertanggun jawab dalam menjaga 

kualitas relasi dan mengatasi konflik yang terjadi diantara kedunya. Remaja 

perlu melakukan balas budi tehadap ayah,  berperilaku baik  dan 

menjalankan kewajiban berbakti sebagai seorang anak kepada ayah.  

3. Bagi para peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan mengungkap keberbaktian  

remaja pada ayah dari  perspektif ayah, sehingga bisa mengungkap dari 

kedua sisi anak dan orangtua. Penelitian ini juga masih terbatas pada  
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remaja SMA bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meninjau dari 

berbagai tingkat pendidikan dari yang paling rendah hingga yang paling 

tinggi. Demografi seperti usia ayah, pendapatan ekonomi dan jumlah 

anggota dalam keluarga juga dapat menjadi faktor pembanding.  

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

dengan memperluas masalah, menambah jumlah subjek, dan 

memperdalam analisa. Selain itu, dapat juga mengembangkan penelitian 

dengan meneliti bagaimana peran ayah di Indonesia dalam kajian 

psikologi lintas budaya. Selain itu, sangat penting untuk 

mengembangkan penelitian dengan cara menambah subjek untuk 

mendapatkan variabilitas data yang lebih luas. 


