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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian 

mengenai hubungan antara father hunger dengan kecenderungan 

gangguan disosiatif adalah terdapat hubungan positif yang sangat 

signifikan antara father hunger dengan kecenderungan gangguan 

disosiatif pada dewasa awal (18 sampai 25 tahun). Berdasarkan 

kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi father 

hunger, maka semakin tinggi pula kecenderungan gangguan 

disosiatif, sebaliknya semakin rendah father hunger, maka semakin 

rendah kecenderungan gangguan disosiatif. Sumbangan efektif 

father hunger pada kecenderungan gangguan disosiatif adalah 

sebesar 29,70%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi Orangtua  

         Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

mengenai pentingnya peran pengasuhan ayah selama 

pertumbuhan dan perkembangan anak.  
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Sosok ayah memang tidak dapat sepenuhnya tergantikan, 

namun anggota keluarga lainnya, seperti kakek, paman, saudara 

laki-laki, atau ayah tiri dapat mengambil alih peran sosok ayah 

bagi individu fatherless.  

 

2. Bagi Subjek 

Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan 

judgement bahwa ketidakhadiran sosok ayah dalam kehidupan 

seseorang selalu memberikan dampak yang buruk, seperti 

kemunculan gangguan disosiatif.  

Subjek penelitian diharapkan untuk memiliki awareness 

mengenai kesehatan mental diri sendiri dengan menemukan 

coping dalam mengatasi permasalahan hidup yang berkaitan 

dengan pengalaman trauma atau menyakitkan dari ketidakhadiran 

sosok ayah. Subjek juga dapat mencari bantuan dari orang lain 

yang dapat dipercaya, seperti psikolog, konselor, pembimbing 

agama, dan lainnya jika menghadapi masalah kesehatan 

psikologis misalnya stres, kecemasan, depresi, dan lain-lain.  

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pengetahuan bagi bidang psikologi klinis, psikologi 

perkembangan, dan psikologi keluarga.  

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian yang lebih lanjut mengenai father hunger dengan 
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mengembangkan penelitian, seperti apakah terdapat sosok 

pengganti ayah bagi anak-anak fatherless memengaruhi father 

hunger. Belum terdapat teori yang dengan jelas mengatakan 

bahwa sosok pengganti ayah seperti kakek, paman, ayah tiri, atau 

saudara laki-laki berdampak pada father hunger seseorang. Hal 

ini dikarenakan pandangan di luar negeri yang menganggap 

bahwa ayah merupakan sosok yang tak tergantikan oleh 

siapapun, keluarga inti hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 

Namun di Indonesia keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, anak, 

keluarga ayah dan keluarga ibu, sehingga terdapat kemungkinan 

ketidakhadiran sosok ayah dapat diambil alih atau digantikan 

oleh anggota keluarga atau kerabat terdekat. 

Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat 

mengembangkan skala penelitian, Dissociative Experiences 

Scale-II dapat diperbaharui dengan bahasa Indonesia yang lebih 

mudah dimengerti. Skala father hunger diperbaharui dengan 

pernyataan yang lebih representatif dengan terlebih dahulu 

melakukan wawancara dan observasi. Diharapkan peneliti 

selanjutnya mampu membuat skala father hunger dan 

Dissociative Experiences Scale-II secara  jelas dan relevan 

dengan subjek spesifik serta kondisi penelitian. 
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