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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas XI 

SMA DON BOSCO Semarang dan berdasarkan uji hipotesis yang telah 

dilakukan maka diketahui ada hubungan positif antara pola asuh otoriter 

orang tua dengan depresi pada remaja.. Semakin tinggi pola asuh 

otoriter diterapkan oleh orang tua maka akan semakin dapat 

menimbulkan depresi pada remaja dan sebaliknya. 

Sumbangan efektif pada variabel depresi sebesar 45,29%. Secara 

empirik diperoleh mean 18,71dengan SD 9,233. Hal ini berarti siswa 

kelas XI don Bosco berada pada ambang depresi klinis. Pola asuh 

otoriter yang diterapkan orang tua termasuk sedang, artinya orang tua 

memang menerapkan pola asuh otoriter terhadap anak tetapi terkadang 

tidak, hal ini bisa dilihat dari mean empirik pola asuh otoriter orang tua 

sebesar 70,62 dengan SD empirik 14,651, sedangkan mean hipotetik 

untuk pola asuh otoriter sebesar 82,5 dengan SD hipotetik sebesar 16,5. 

 

B. Saran 

1. Bagi Orang Tua 

Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara pola asuh otoriter orang tua dengan 

depresi pada remaja dimana pola asuh otoriter orang tua berpotensi 

menimbulkan depresi pada remaja, sehingga orang tua diharapkan untuk 
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tidak menerapkan pola asuh otoriter dalam pengasuhannya. Orang tua 

juga bisa melatih anak untuk berpikir secara sistematis dan rasional agar 

anak tidak hanya menilai segala sesuatunya dari sudut pandangnya yang 

negatif. 

 

2. Bagi Pihak Sekolah 

Pihak sekolah bisa meminta kepada orang tua atau menghimbau 

mereka agar tidak terlalu otoriter kepada anak. Hal ini bisa dilakukan 

dengan memberikan pengertian kepada orang tua tentang dampak pola 

asuh otoriter terhadap anak. 

 

3. Bagi Siswa 

Anak diharapkan bisa berpikir sistematis dan rasional dan 

mengubah persepsi mereka yang negatif terhadap otoritas orang tua 

dengan mengangap bahwa sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh 

orang tua tidak hanya demi kepentingan orang tua tetapi juga demi 

kepentingan anak.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti lain yang tertarik dengan penlitian mengenai 

depresi pada remaja dapat mengembangkannya dengan meneliti faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi depresi pada remaja antara lain 

faktor biologis, kehilangan status dan identitas sosial, faktor penentu 

dari dalam diri termasuk di dalamnya faktor kognitif, kekurangan saat 

dilahirkan, dan kekurangan bio-kemis, oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian lanjut tentang faktor-faktor tersebut. 
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