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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

seluruhnya, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara keharmonisan 

keluarga dengan harga diri pada remaja, yang artinya semakin tinggi 

tingkat keharmonisan sebuah keluarga maka semakin tinggi pula tingkat 

harga diri remaja, sebaliknya semakin rendah tingkat keharmonisan sebuah 

keluarga maka semakin rendah pula tingkat harga diri remaja. 

2. Tingkat keharmonisan keluarga pada penelitian ini tergolong dalam 

kategori tinggi, sedangkan tingkat harga diri remaja juga dalam kategori 

tinggi. 

3. Sumbangan efektif keharmonisan keluarga dalam pembentukan harga diri 

pada remaja adalah sebesar 0,31%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, penulis menyampaikan 

rekomendasi sebagai berikut : 

Membina hubungan yang harmonis antar anggota keluarga merupakan 

suatu hal yang penting di lakukan khususnya bagi orang tua, karena akan sangat 

berpengaruh terhadap keadaan psikologis anggota keluarga yang lain terutama 
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bagi seorang anak. Perasaan bahagia pada anak akan membuat harga diri  anak 

menjadi tinggi hal ini dikarenakan didalam keluarga terjadi interaksi yang positif, 

saling menghargai satu sama lain sehingga anak melakukan perilaku modeling 

yaitu anak dapat menghargai dirinya sendiri. Terkait dengan hal tersebut, 

hendaknya orang tua dapat menjadwalkan kegiatan bersama (quality time) dan 

saling sharing serta memberikan contoh perilaku yang dapat membuat anak dapat 

menghargai diri sendiri maupun orang lain. 

Terkait dalam pihak institusi, untuk mengimbangi hal tersebut 

ketersediaan kegiatan ekstrakulikuler dari pihak sekolah menjadi sangat penting 

dalam pembentukan harga diri tinggi pada siswa. Bimbingan dan pengawasan dari 

pihak guru dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler juga memiliki kontribusi 

yang penting dalam pembentukan harga diri pada siswa, disamping itu juga dapat 

mengurangi waktu luang siswa sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu dengan 

kegiatan yang bermanfaat. Selain itu sekolah dapat mengundang orang tua 

ataupun wali murid untuk datang ke sekolah guna melakukan sharing dengan 

pihak sekolah maupun orang tua atau wali murid yang lain mengenai pentingnya 

keadaan atau kondisi keluarga dalam perkembangan anak. 

  


