
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil hasil analisis data penelitian ini kontribusi pola asuh kenabian 

terhadap penyesuaian diri pada siswa di SMAN 1 Bati-Bati, maka bisa ditarik 

sejumlah kesimpulan di bawah ini: 

1. Ada pengaruh secara signifikan dari pola asuh kenabian terhadap penyesuaian 

diri pada siswa di SMAN 1 Bati-Bati sebesar 25,3%. Hal tersebut diketahui 

dari angka signifikansi variabel pola asuh kenabian pada penyesuaian diri 

yaitu 0,000 < 0,05 yang artinya Ha yang diajukan diterima. 

2. Tingkat pengaruh yang dari pola asuh kenabian pada siswa di SMAN 1 Bati-

Bati tergolong kategori sedang. Hal ini terlihat melalui hasil analisis data 

variabel pola asuh kenabian yang menyebutkan bahwa  hasil pada kategori 

tinggi ada 31 peserta didik (16%), sedang 159 peserta didik (70%) serta 

rendah 31 peserta didik (14%). 

3. Tingkat penyesuaian diri dari siswa di SMAN 1 Bati-Bati tergolong kategori 

sedang. Hal terlihat melalui hasil analisis data variabel penyesuaian diri yang 

menyebutkan bahwa hasil pada kategori tinggi 41 peserta didik (18%), sedang 

152 peserta didik (68) serta rendah 32 peserta didik (14%). 

 



B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan, peneliti menyadari jika 

masih banyak kekurangan pada penelitian ini, jadi peneliti ingin menyerankan 

beberapa hal untuk dijadikan perntimbangan demi penyempurnakan penelitian 

selajutnya yang mengambil tema yang sama, antara lain: 

1. Untuk instansi, yakni UIN Antasari Banjarmasin harapannya bisa 

memperbanyak buku yang terkait dengan tema yang dibahas yaitu tentang 

pola asuh dan penyesuaian diri di perpustakaan agar memudahkan peneliti 

selanjutnya. 

2. Untuk siswa SMAN 1 Bati-Bati, diharapkan meningkatkan kemampuan dalam 

penyesuaian diri dengan baik di lingkungannya agar dapat membangun 

hubungan baik dengan orang di lingkungan sekitarnya. 

3. Untuk orang tua, diharapkan mampu membimbing dan menuntun anak agar 

kelak boleh menjadi pribadi yang lebih baik dengan menerapkan pola 

pengasuhan yang sesuai. 

4. Untuk peneliti berikutnya harapannya dapat dikadikan referensi untuk 

penelitian berikutnya yang ingin meneliti variabel yang serupa dengan 

penelitian ini. Namun peneliti berharap agar variabel pola asuh maupun 

variabel penyesuaian diri dapat dikaitkan dengan variabel lainnya sehingga 

dapat dijadikan sebagai pembanding seperti variabel penyesuaian sosial dan 

kemandirian.  
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