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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang dilakukan, maka dari 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara dukungan 

sosial dan efikasi diri dengan konflik peran ganda pada single parent. Secara 

bersama-sama dukungan sosial dan efikasi diri memiliki korelasi dengan konflik 

peran ganda pada single parent. 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang diperolah, maka 

penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait: 

1. Bagi single parent 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik peran ganda yang dialami 

oleh single parent berada dalam kategori sedang, maka disarankan kepada single 

parent untuk lebih memaksimalkan efikasi diri baik dalam dimensi tingkat yaitu 

mampu mengahadapi tugas yang sulit, dimensi generalisasi yaitu yakin 

menyelesaikan tugas dengan tuntas dan baik, dan dimensi kekuatan yaitu keyakinan 

dalam menggunakan kemampuan dalam mengerjakan tugas, sehingga dapat 

mengurangi konflik peran ganda yang dialami oleh single parent. Serta pentingnya 

dukungan sosial baik berupa dukungan emosional, penghargaan, informasi dan 

instrumental dari masyarakat yaitu orang-orang yang berada di lingkungan single 

sehingga single parent  dapat menghadapi dan dapat mengatasi konflik peran ganda 

yang single parent dialami. 
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2. Bagi keluarga dan masyarakat  

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bahwa pentingnya dukungan sosial kepada single parent baik berupa dukungan 

emosional, penghargaan, informasi dan instrumental dari masyarakat yaitu orang-

orang yang berada di lingkungan single parent seperti tetangga dan teman-teman 

single parent serta yang paling utama adalah keluarga single parent guna untuk 

mengurangi konflik peran ganda pada single parent. Serta pentingnya efikasi diri 

baik dari dimensi magnitude, generality maupun strength, supaya seseorang yang 

menyandang status sebagai single parent dapat menghadapi dan dapat mengatasi 

konflik peran ganda yang dialaminya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan atau yang ingin 

melanjutkan penelitian ini diharapkan meneliti faktor lain yang dapat 

mempengaruhi konflik peran ganda sehingga diketahui faktor-faktor lain yang lebih 

seragam. Peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan karakteristik pekerjaan 

subjek, hal ini disebabkan karena subjek dalam penelitian ini adalah single parent 

yang bekerja informal, maka diharapkan bagi penelitian lain yang ingin 

mengembangkan atau melenjutkan penelitian ini diharapkan untuk meneliti single 

parent yang bekerja di bidang formal seperti guru, dosen dan pegawai kantor. 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi, 

untuk bahan masukan, pertimbangan, informasi tambahan bagi penelitian lain yang 

akan melakukan penelitian sejenis, sehingga dapat menjadi acuan dalam 

penyempurnaan penelitian yang sejenis. 


