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BAB V 

PENUTUP 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta beberapa saran yang 

dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Anak asuh pada penelitian ini mengalami beberapa jenis kebahagiaan yakni 

kebahagiaan yang bersifat sosial, kebahagiaan yang bersifat personal, serta 

kebahagiaan yang bersifat situasional. Kebahagiaan yang bersifat sosial muncul 

sebagai hasil dari interaksi anak dengan orang disekitarnya seperti keluarga, teman, 

pengasuh dan guru di sekolah. Kebahagiaan karena adanya interaksi ini dikarenakan 

pada usianya, kebahagiaan anak merupakan intersubjective space atau hubungan 

dengan orang lain. Anak merasakan kebahagiaan dengan orang lain dan melalui 

orang lain. 

Kebahagiaan yang kedua bersifat personal yakni dialami anak sebagai hasil 

dari penilaian diri seperti memiliki sifat rajin belajar serta optimis dan memiliki cita-

cita yang ingin diraih di masa depan. Kebahagiaan yang sifatnya personal ini muncul 

karena anak merasa dihargai atas siapa diri mereka dan kemampuan mereka oleh 

orang lain seperti orangtua dan guru. Sedangkan kebahagiaan yang ketiga bersifat 

situasional. Kebahagiaan ini fluktuatif dan tergantung pada hal-hal yang dilakukan 
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oleh anak seperti bermain, menonton TV, pergi jalan-jalan atau mendapatkan juara 

kelas. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Metodologis 

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah kajian tokoh-tokoh serta penelitian 

lain terkait kebahagiaan pada anak. Hal ini bertujuan untuk memperluas 

kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat berpengaruh terhadap kebahagian 

anak serta agar pembahasan mengenai masing-masing dari hal yang 

menimbulkan kebahagiaan pada anak dapat dijelaskan lebih rinci dan 

mendalam. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih mengkaji mengenai hal-hal 

apa saja yang dapat membuat anak asuh merasa bahagia dan tidak bahagia di 

panti asuhan sehingga dinamika kebahagiaan anak panti asuhan dapat lebih 

tergambar. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca 

mengenai gambaran kebahagiaan anak asuh di panti asuhan dan hal-hal apa 

saja yang dapat membuat anak asuh panti asuhan merasakan kebahagiaan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintah, masyarakat dan pihak-

pihak terkait kesejahteraan anak membantu memberikan fasilitas berupa 

penawaran beasiswa untuk anak asuh panti asuhan karena didapatkan bahwa 

anak asuh menabung untuk persiapan setelah tidak lagi tinggal di panti asuhan 
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dan untuk sekolah mereka. Dengan adanya bantuan beasiswa diharapkan 

dapat membantu biaya pendidikan anak asuh selanjutnya. Selain itu 

diharapkan penambahan taman bermain atau tempat rekreasi untuk anak 

karena melalui penuturan anak asuh mereka lebih senang bermain di kampung 

atau di rumah mereka karena dinilai lebih banyak tempat bermain disana.  

 


