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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.2 Simpulan  

Makna yang diperoleh dari hasil penelitian ini merupakan gambaran 

empirik mengenai penerimaan diri pada remaja yang tinggal dengan orang tua 

tunggal beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan-temuan 

penelitian tentang kedua masalah tersebut, setelah dianalisis menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dalam temuan penelitian pada setiap eksplorasi kedua subyek 

menggambarkan beberapa gambaran pada setiap subyek yang dipengaruhi 

oleh latar belakang kedua subyek dalam pengeksplorasian bahwa kedua 

subyek memilki penerimaan terhadap dirinya dengan baik dan 

menunjukan dirinya apa adanya tanpa adanya rekayasa dan menjadikan 

dirinya sebagai remaja yang inginnya dianggap sama dengan orang lain, 

dan disisi lain tidak dipungkiri adanya keingin diketahui oleh orang lain 

mengenai dirinya yang merupakan kesenangan tersendiri dalam 

memahami dan menerima dirinya pada lingkungannya, sehingga mengenai 

keadaan kedua subyek ini menunjukan suatu tindakan dalam penerimaan 

dirinya memahami kebermaknaan arti sabar yang memang melekat pada 

diri kedua subyek dengan dasar agama islam yang menjadi pengaruh besar 

dalam pemaknaan diri setiap subyek. 

2. Faktor yang memengaruhi kedua subyek dalam hasil analisis temuan 

penelitian ini menunjukan adanya beragam faktor yang memengaruhi 

kedua subyek dan masing-masingnya berbeda mengenai faktor yang 

memengaruhi salah satu faktor yang dominan muncul yaitu faktor 

pemahaman pada diri dan lingkunganya sehingga kedua subyek menerima 

keadaan dirinya dipengaruhi oleh pemikiran dan pemahaman terhadap 

dirinya yang dibarengi dengan keadaan lingkungan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Bertolak dari hasil temuan dan analisis penelitian tentang penerimaan diri 

remaja orang tua tunggal beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka 
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pada bagian ini dikemukakan beberapa rekomendasin yang ditunjukan untuk: (1) 

guru bumbungan dan konseling; dan (2) penelitian selanjutnya, 

1. Guru Bimbingan dan Konseling 

Berikut merupakan rekomendasi yang ditunjukan untuk guru bimbingan 

dan konseling di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) dalam upaya 

memahami dan mengumpulkan kebutuhan dasar mengenai peserta didik yang 

berlatar belakang remaja orang tua tunggal. 

1) Memperdulikan berbagai karakteristik anak dalam mencapai potensi yang 

optimal dengan cara memahami keadaan setiap peserta didik yang terdata 

dan adanya data-data biodata setiap peserta didik dengan mengetahui 

format keberadaan peserta didik tinggal sehingga menggambarkan 

gamabaran setiap peserta didik dalam status di keluarganya masing-

masing peserta didik. 

2) Memfasilitasi sesuai dengan apa yang peserta didik butuhkan, contohnya 

berhubungan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti bahwa 

penerimaan remaja orang tua tunggal beserta faktor-faktornya memilki 

harapan diingin tahuinya keberadaan mereka dalam memhami keadaan diri 

remaja. 

  

2. Penelitian Selanjutnya 

Rekomendasi berikut ditunjukan kepada para peneliti yang akan 

mengembangkan ataupun mempekokoh kajian serta konsep tentang 

penerimaan diri remaja orang tua tunggal, sebagai berikut. 

1) Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan  tema 

penerimaan diri remaja beserta faktor-faktor yang memengaruhinya di 

rujukan pada tingkatan peserta didik SMP  

2) Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan memperkokoh penelitian 

mengenai tema penerimaan diri remaja besertan faktor-faktor yang 

memengaruhinya mengarah pada bagaimana perkembangan penerimaan 

diri remaja SMA/SMP. 


