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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan yang positif antara 

persepsi terhadap pola asuh otoriter orang tua dengan kecemasan anak 

menghadapi ulangan harian paralel. Artinya, semakin tinggi persepsi anak 

terhadap pola asuh otoriter orang tua maka akan semakin tinggi 

kecemasannya menghadapi ulangan harian paralel, dan begitupula 

sebaliknya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut :  

1. Bagi subjek penelitian 

Sebaiknya siswa dapat menurunkan tingkat kecemasannya untuk 

tidak mempersepsikan orang tua sebagai orang tua yang otoriter, sehingga 

batasan-batasan yang diterapkan tersebut dilihat sebagai sesuatu yang 

positif bukan sebaliknya. Dengan demikian tidak akan memicu atau 

bahkan memunculkan kecemasan yang tinggi. 
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2. Bagi orang tua subjek penelitian yang menerapkan pola asuh otoriter 

kepada anak 

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter sering kali memberi 

tuntutan-tuntutan yang keras dan kaku kepada anak, namun hal tersebut 

tidaklah keliru jika aturan tersebut tidak terlalu kaku. Alangkah baiknya 

jika diimbangi dengan kelemahlembutan dan kasih sayang agar anak 

menyadari tujuan baik dari didikan orang tua, sehingga anak merasa 

nyaman dan merasa disayang oleh orang tuanya. Dengan demikian orang 

tua dapat merubah persepsi anak sehingga dapat membantu anak 

menciptakan persepsi yang positif mengenai pola asuh orang tuanya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Apabila peneliti lain tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

kecemasan terhadap persepsi pola asuh otoriter maka diharapkan: 

a. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan kecemasan, hendaknya dapat mengembangkan secara 

lebih lanjut dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang juga 

berpengaruh pada kecemasan serta mempelajari kelemahan-kelemahan 

yang ada sehingga penelitian yang dilakukan akan lebih berkualitas. 

b. Selain itu, dapat juga menggunakan metode kualitatif agar dapat 

menghasilkan data yang lebih akurat lagi karena terdapat metode 

wawancara mendalam, juga terdapat metode observasi dan wawancara 

dengan pihak lain yang bersangkutan dengan subjek, sehingga skala 
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kecemasan anak menghadapi ulangan harian paralel tidak hanya dilihat 

dari persepsi pola asuh orangtua saja. 

 

 




