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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Perceraian memang selalu dipandang negatif, karena menyebabkan rasa 

tertekan, rasa beban, dan penderitaan bagi ibu, ayah, dan anak-anak. Akan tetapi 

peristiwa tersebut adalah jalan satu-satunya dan pilihan terbaik dan paling tepat 

bagi sebuah keluarga yang senantiasa mengalami konflik yang berkepanjangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh suatu 

kesimpulan sebagai berikut. Terdapat perbedaan sikap terhadap lawan jenis dalam 

menjalin intimate-relationship. Sikap terhadap lawan jenis pada remaja dari 

keluarga utuh lebih positif dibandingkan dengan remaja dari keluarga bercerai (U 

hit 110,5). 

Remaja dari keluarga utuh mendapatkan kasih sayang, dukungan dan 

bimbingan kedua orang tua dalam menjalani tugas-tugas perkembangannya. Hal 

tersebut memberikan rasa aman pada remaja. Sedangkan remaja dari keluarga 

bercerai dari aspek kasih sayang, dukungan dan bimbingan dari kedua 

orangtuanya untuk menjalani tugas-tugas perkembangan tidak didapat secara utuh. 

Akibatnya mereka tidak percaya diri untuk menghadapi dunia luarnya yaitu dalam 

penelitian ini untuk berhubungan dengan lawan jenis. 

Meski mereka cenderung berperilaku ekstrim yang ditandai dengan sikap 

menarik diri, pasif, dan minder atau sebaliknya terlalu aktif, agresif, dan genit. 
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Namun pada dasarnya sikap yang ditampilkan oleh mereka bertujuan agar 

mendapatkan perhatian serta pengakuan dari lingkungan sosialnya. 

Di samping itu, ada sisi positif lain dari remaja korban perceraian. Remaja 

akan cepat dewasa dan punya rasa tanggung jawab yang baik. Meskipun ada 

beberapa tugas perkembangan yang terlewatkan dari mereka, karena situasi dan 

kondisi keluarganya yang tidak sesuai harapan, hal ini tidak terlalu berpengaruh 

pada tingkat afeksi mereka dalam menjalin kedekatan (intimacy) dengan lawan 

jenis. Harapan dari mereka kedepannya setelah dewasa adalah berani untuk 

berkomitmen dan lebih selektif dalam memilih pasangan serta lebih berhati-hati 

karena pengalaman pahit mereka membuatnya memiliki informasi yang lengkap 

dalam menjalin suatu hubungan agar tidak mengalami kegagalan seperti yang 

dialami oleh kedua orangtuanya. 

 

B. Saran 

1. Keefektifan orangtua yang bercerai dalam membina anaknya, membutuhkan 

dukungan moral dari keluarga besar dan salah satu dari kedua orangtua (jika 

anak tinggal dengan salah satu dari ayah atau ibu). Dengan adanya 

kunjungan dan kumpul bersama secara rutin dari orangtua, maka akan 

tercipta komunikasi sehingga anak mendapatkan kekuatan dan timbul rasa 

aman dengan dapat bertukar pikiran dan tidak kehilangan dukungan dari 

kedua orangtuanya. 

2. Guru BP perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap remaja dari 

keluarga bercerai. Jika perilakunya bermasalah, tanyakan dan dengarkan apa 
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kemauan serta hal yang menjadi kekecewaannya. Jangan dulu 

menyampaikan harapan-harapan untuknya, menilai apalagi menghakimi 

atau menghukum. Ikuti cara berfikir mereka, dan pelajari gaya hidup 

mereka. Jangan di marahi, karena mereka akan semakin lari. Dengarkanlah, 

maka dia akan merasa di hargai dan cenderung balik menghargai. Jalin 

komunikasi yang baik dan memberi perhatian khusus secara kontinu, akan 

menjadikan remaja tersebut merasa di akui keberadaannya dan hal tersebut 

dapat menjadi solusi terbaik dalam memberi kenyamanan selama remaja 

tersebut berada di lingkungan sekolah. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada pihak penyelenggara pendidikan diharapkan lebih memperhatikan 

anak didiknya dalam hal yang menyangkut masalah perkembangan remaja 

dengan cara menempatkan pembimbing yang khusus menangani masalah 

pribadi siswa, dengan kata lain memaksimalkan fungsi dari guru bimbingan 

penyuluhan (BP). 

2. Kepada orangtua dan pihak sekolah, diharapkan untuk memberikan motivasi 

kepada remaja secara kontinu untuk mengikuti kegiatan positif yang 

melibatkan laki-laki dan perempuan agar tumbuh sikap positif terhadap 

lawan jenisnya dalam menjalin ikatan persahabatan (intimate-relationship). 


