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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya 

di pembahasan mengenai pengaruh pola asuh orangtua terhadap gaya hidup siswa 

SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pola asuh orangtua siswa SMA Laboratorium Percontohan UPI sudah 

sangat baik dalam penerapannya karena dari ketiga bentuk pola asuh, 

orangtua sudah menerapkan sesuai dengan porsinya, dimana pola asuh 

demokratis merupakan pola asuh yang paling besar penerapannya, pola asuh 

demokratis merupakan pengasuhan paling efektif dalam keluarga, meskipun 

pola asuh demokratis memiliki waktu yang paling banyak digunakan, bukan 

berarti pola asuh orotiter dan permisif tidak berlaku dalam keluarga. Pola 

asuh otoriter dan permisif tetap diterapkan meskipun porsinya lebih sedikit 

dibandingkan dengan pengasuhan demokratis. Karena hak orangtua untuk 

memimpin anak dan memiliki hak otoriter juga dibutuhkan dalam keluarga, 

karena tidak semua anak mudah diatur dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga orangtua butuh sikap yang tegas agar anak tetap berjalan sesuai 

dengan harapan orangtua. Sedangkan pengasuhan permisif berlaku bagi 

orangtua ketika anak ingin mengekplor diri dan tidak dibatas-batasi oleh 

orangtua, sehingga anak tidak akan merasa terkekang ketika dalam keluarga, 

pola asuh permisif merupakan pengasuhan paling sedikit diaplikasikan oleh 

orangtua siswa SMA Laboratorium Percontohan UPI. Generasi yang 

dialami pada orangtua siswa SMA Laboratorium Percontohan UPI berasal 

dari generasi the baby boom, generasi x dan generasi y, dimana orangtua 

mengalami generasi yang berbeda dari anaknya. 

2. Gaya hidup siswa SMA Laboratorium Percontohan UPI pada rentang usia 

15-18 tahun memiliki gaya hidup yang paling dominan pertama yaitu 

industri gaya hidup, dimana siswa mengikuti perkembangan kemajuan 

industri-industri sehingga selalu mengikuti trend-trend masa kini. Namun 

jika dilihat dari keseluruhan gaya hidup siswa disekolah ini cukup seimbang 
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atau siswa bisa menempatkan diri pada saat-saat tertentu dalam menerapkan 

gaya hidup yang sesuai dengan dirinya. Karena berdasarkan data yang 

diperoleh pada penelitian, empat dimensi gaya hidup yaitu industri gaya 

hidup, iklan gaya hidup, public relations dan journalisme gaya hidup dan 

gaya hidup hedonisme di kategorikan sebagai gaya hidup yang ragu-ragu, 

yang artinya gaya hidup siswa di SMA Laboratorium Percontohan UPI tidak 

begitu tinggi. Hal ini mengartikan bahwa siswa di SMA Laboratorium 

Percontohan UPI memiliki gaya hidup sewajarnya yaitu masih dibatas-batas 

norma yang berlaku dimasyarakat, siswa tetap mengikuti perkembangan 

gaya hidup masa kini, namun gaya hidup tersebut tidak menuntut mereka 

untuk secara terus menerus mengikuti arusnya, mereka masih bisa 

menempatkan diri dimana saat-saat mereka membutuhkan gaya hidup 

modern tersebut, dan dimana mereka juga harus tidak perlu mengikutinya. 

untuk generasi siswa, siswa SMA Laboratorium Percontohan UPI 

mengalami masa dimana generasinya idsebut sebagai generasi z, yaitu 

generasi yang sudah mengalami perbedaan jaman dari orangtuanya, generasi 

yang sudah banayk menerima pendiidkan lebih banyak sehinggi memiliki 

pemikiran yang lebih maju. 

3. Pengaruh dari pola asuh orangtua terhadap gaya hidup siswa SMA 

Laboratorium Percontohan UPI sebesar 20,5%, hal ini disebabkan karena 

masih ada pengaruh dari agen sosialisasi yang lain dalam membentuk gaya 

hidup siswa, orangtua memiliki perngaruh kurang dari atau hampir 

seperempat dari lima agen sosialisasi yaitu sekolah, media massa, teman 

sebaya dan lingkungan luar lainnya. Diketahui bahwa pola asuh dan gaya 

hidup berpengaruh searah atau positif, artinya semakin baiknya pola asuh 

tentu akan berpengaruh baik pula pada gaya hidup. Hal ini menunjukkan 

bahwa pola asuh orangtua menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat gaya 

hidup siswa yang berkembang saat ini, khususnya untuk siswa-siswa di 

SMA Laboratorium Percontohan UPI. 

Perbedaan generasi yang berbeda, membuat orangtua dan anaknya 

tidak begitu banyak menerima sosialisasi mengenai gaya hidup yang 
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diterima orangtua pada generasinya, sehingga anak lebih banyak 

mengaplikasikan dan mendapatkan sosialisasi yang diperolehnya dari luar. 

Jika dilihat berdasarkan prosentase yang diperoleh pola asuh hanya 

mempengaruhi sebagaian kecil dari gaya hidup, sehingga kontribusi pola 

asuh dalam pembentukan gaya hidup tidak begitu banyak, sebab siswa 

masih banyak memperoleh sosialisasi selain dari keluarga. 

5.2 Implikasi  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini 

memberikan implikasi bagi beberapa pihak sebagai berikut: 

1) Bagi Siswa 

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran bahwa gaya hidup saat ini bisa menjadi sebuah permasalahan 

individu jika ia salah mendapatkan sosialisasi yang diterimanya dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga siswa harus bisa memilah-milah sosialisasi 

yang seharusnya ia terima sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan 

dalam masyarakat. 

2) Bagi Guru dan Sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu guru dalam 

menganalisis gaya hidup siswa yang dipengaruhi oleh agen-agen sosialisasi. 

Dan diharapkan dapat membantu sekolah dalam memberikan sosialisasi 

yang baik sehingga dapat menunjang berjalannya sosialisasi yang lain sesuai 

dengan yang diharapkan. 

3) Bagi Orangtua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

baik dalam pengasuhan, agar orangtua bisa berperan dengan baik sebagai 

orangtua yang akan menjadi panutan bagi anaknya, dan bisa memberikan 

pengawasan yang efektif agar anak tidak mendapatkan sosialisasi yang 

kurang baik dari agen sosialisasi yang lain. 

4) Bagi Masyarakat 

Peneliti mengharapkan masyarakat dapat ikut berperan dalam 

menerapkan sosialisasi yang baik kepada masyarakat lain, sehingga siswa 
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ataupun remaja dapat mengambil contoh dari kehidupan bermasyarakat 

yang baik pula. 

5) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh pola asuh 

orangtua terhadap gaya hidup, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat meneliti gaya hidup dipengaruhi oleh agen sosialisasi yang lainnya 

selain keluarga. 

6) Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang keilmuan 

sosiologi terutama dalam bidang sosialisasi sebagai pembentukan 

kepribadian terutama dalam kajian gaya hidup, dan dapat dijadikan 

perbandingan pengaruh agen sosialisasi yang lain terhadap terbentuknya 

gaya hidup remaja, dan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan ajar kajian 

sosiologi. 

5.3 Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data serta memberikan 

kesimpulan dan implikasi atas hasilnya, maka penulis akan mencoba mengajukan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Sebagai penerus bangsa, siswa atau remaja harus bisa menyesuaikan 

diri sesuai perannya sebagai anak yang berpendidikan dan juga harus 

memperhatikan perilakunya agar sesuai dengan harapan orangtua, 

masyarakat dan juga bangsa. Seorang remaja merupakan masa pengenalan 

jati diri, jadi harus bisa mengembangkan diri untuk memiliki gaya hidup 

yang positif. 

2. Bagi Guru dan Sekolah 

Guru sebagai sosok yang paling tinggi ilmunya bagi seorang siswa, 

tentu harus mengajarkan nilai dan norma yang baik sehingga siswa tentu 

akan mematuhi perintah dan ajaran yang diberikan oleh sosok guru. 

Sekolah harus menerapkan aturan atau atta tertib yang bisa 

membentuk karakter siswa yang disiplin dan berkepribadian baik, yang akan 

membentuk kebiasaan gaya hidup yang baik pula 
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3. Bagi Orangtua 

Orangtua harus memberikan sosok figur yang patut dijadikan contoh 

terbaik bagi anak-anaknya, menyesuaikan diri dengan sikap anak dan juga 

jaman yang dialaminya, memberikan kesan bahwa peran orangtua tidak 

hanya mengasuh anak saja, namun bisa dijadikan sosok pemimpin dan 

teman sehingga anak akan lebih terbuka dan mau berbagi dengan orangtua. 

4. Bagi Masyarakat 

Sebagai masyarakat umum harus mengerti nilai dan norma yang 

seharusnya diterapkan dalam kehidupan, sehingga jika ada perilaku remaja 

ataupun masyarakat lain yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang 

mereka percaya maka masyarakat bisa dijadikan sebagai kontrol sosial 

untuk saling mengingatkan. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini hanya mengungkapkan mengenai pengaruh pola asuh 

orangtua terhadap gaya hidup siswa SMA Laboratorium Percontohan UPI 

saja, sehingga masih banyak aspek-aspek lain yang dapat diteliti secara 

mendalam, terutama siswa dan orangtua dalam penelitian ini hanya 

membahas gaya hidup dan pola asuh orangtua yang terjadi dalam 

masyarakat. Hal tersebut dapat dikembangkan lagi bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Semoga penelitian ini 

dapat menjadi bahan rujukan. 

6. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi 

Disarankan untuk program studi pendidikan sosiologi agar dapat 

mengkaji lebih dalam lagi mengenai gaya hidup karena semakin 

berkembangnya jaman akan membentuk gaya hidup baru lagi bagi manusia 

untuk terus maju dalam menerapkan gaya hidup-gaya hidup yang baru, 

sehingga perlu adanya kajian analisis mendalam mengenai faktor gaya 

hidup dan dampak yang ditimbulkan dari gaya hidup. 


