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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diungkap dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelima subjekmengalami tingginya respon emosional yang 

menyenangkan, tingkat mood negatif yang rendah, dan kepuasan 

hidup yang tinggi selama mereka tinggal di panti asuhan.  

Afek yang muncul pada masing-masing subjek terbilang 

sama. Subjek 1 merasa senang dan gembira ketika panti asuhan 

mengadakan rekreasi bersama dengan donatur dan juga karena 

kehadiran para pengasuh dan juga teman-teman. Kehadiran mereka 

membuat subjek 1 merasa dicintai dan diperhatikan. Tinggal di panti 

asuhan membawa perubahan positif bagi  subjek 1. Subjek 1  

mengaku bahwa dirinya mampu untuk melakukan  pekerjaan rumah, 

seperti mencuci piring dan menyapu. Prestasi subjek 1 yang semakin 

meningkat, dirasa berguna karena dengan begitu subjek 1 dapat 

membantu teman-teman yang sedang kesulitan dalam mengerjakan 

tugas dari sekolah. Subjek 1 mensyukuri akan apa rencana Tuhan, 

termasuk tinggal di panti asuhan dimana subjek 1 mendapatkan 

semua kebutuhan pribadinya tanpa harus mengeluarkan uang sedikit 

pun. Selama 1 tahun tinggal  di panti  asuhan,  subjek  1 nyaman 

kehidupan barunya tersebut. Tidak hanya merasa nyaman, subjek 1 

sudah bisa menikmati semua itu, dengan hadirnya orang baru, dan 
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kebiasan baru. Subjek 1 juga merasakan afek negatif selama 1 tahun 

tinggal di panti asuhan. Ketika merasakan rindu dengan orang tua, 

saat berkelahi dengan temannya, dan juga pada saat ada salah 

seorang temanyang akan dikeluarkan dari panti asuhan, subjek 1 

merasa sedih. Subjek 1 juga merasa marah ketika meminta 

kebutuhan kepada pengasuh namun terlambar memberikannya atau 

bahkan tidak diberi. Muncul  perasaan takut ketika pertama kali 

subjek 1 tinggal di panti asuhan dan juga pada saat subjek 1 

melanggar peraturan di panti asuhan. Setelah melanggar peraturan 

dan berkelahi dengan temannya,  sujek 1 merasa menyesal.  

Pada Subjek 2, menjadi anak panti asuhan memberikan 

kebanggaan tersendiri untuk subjek, karena subjek 2 merasa bahwa 

hidupnya menjadi lebih teratur dan disiplin. Kehadiran teman-teman 

dan juga para pengasuh yang selalu memotivasi pada saat subjek 

memiliki masalah dan juga sikap pengasuh yang peduli akan masa 

depan subjek, membuat diri subjek merasa dicintai dan diperhatikan, 

dimana dari situlah muncul rasa nyaman dalam diri subjek 2 karena 

bisa tinggal di panti asuhan. Muncul perasaan senang dan gembira 

pada diri subjek 2 pada saat berolahraga dan tertawa bersama dengan 

teman-teman. Pada saat bertambahnya usia, subjek 2 merasa 

bahagia, karena teman-teman selalu merayakan ulang tahun subjek 

2, karena subjek merasa kalau sebelumnya hanya orang tua dan juga 

adik subjek saja yang merayakan. Banyak nya perubahan  sikap dan 

juga perilaku membuat subjek merasa bersyukur dan juga puas akan 

hidupnya karena Tuhan sudah mengatur jalan yang terbaik untuk 
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subjek saat  ini. Berlibur bersama dengan seluruh penghuni di panti 

asuhan adalah suatu hal yang menyenangkan bagi subjek 2, saat ini 

subjek menikmati kehidupan barunya di panti asuhan. afek positif 

selalu disertai dengan afek negatif yang bisa muncul karena berbagai 

faktor, seperti yang dirasakan oleh subjek 2. Subjek merasa dirinya 

dibuang oleh orang tuanya di panti asuhan, hal tersebut dirasakan 

subjek saat pertama kali datang dan tinggal  di panti asuhan, saat itu 

subjek merasa sedih. Perasaan sedih yang dirasakan subjek juga 

muncul  karena perasaan rindu pada orang tua dan karena pengasuh 

yang tidak memperhatikan subjek saat sedang sakit, namun subjek 

menyadari bahwa jumlah anak yang terlalu banyak dan tidak 

sebanding dengan jumlah pengasuh. Melanggar peraturan di panti 

asuhan, hal tersebut pernah dilakukan oleh subjek 2, dan ketika itu 

subjek merasa menyesal. Pengasuh memarahi subjek 2 karena telah 

melanggar peraturan, subjek 2 pun juga merasa marah saat ditegur 

oleh pengasuh. Terkadang muncul rasa iri pada teman-teman diluar 

panti asuhan yang bisa bebas melakukan banyak hal, sedangkan 

subjek terhalang oleh adanya peraturan.  

Lain halnya dengan yang dirasakan oleh subjek 3. Menjadi 

bagian dari panti asuhan memunculkan rasa bangga tersendiri bagi 

subjek. Banyak faktor yang membuat perasaan itu muncul. Di panti 

asuhan, semua kebutuhann subjek sudah terpenuhi, subjek 3 bisa 

meraskan pergi jalan-jalan bersama dengan seluruh teman-teman di 

panti asuhan, dan juga banyak perubahan sikap dan perilaku pada 

subjek, seperti menjadi lebih rajin dalam belajar dan bekerja. Subjek 
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merasakan bahwa dirinya berguna bagi teman-teman karenadapat 

selalu membantu mengerjakan pekerjaan sekolah dan pekerjaan 

rumah yang mereka tidak tahu. Subjek 3 merasa puas dan bangga 

dengan hal-hal tersebut.  Faktor yang tidak kalah penting yang 

mendorong afek positif pada hidup subjek yaitu kehadiran teman-

teman dan juga para pengasuh. Bagi subjek 3, merekalah yang 

membuat diri subjek merasa senang dan nyaman tinggal di panti 

asuhan. teman-teman dan pengasuh dipanti asuhan selalu memberi 

motivasi dan juga semangat bagi subjek dalam meraih cita-cita dan 

tujuan subjek. Subjek 3 menikmati kehidupan barunya di panti 

asuhan, dengan adanya kegiatan bersama dimana bisa mendapatkan 

pengalaman baru, dan perasaan susah senangpun dirasakan bersama-

sama. Subjek 3 juga merasakan afek negatif sama seperti subjek 

yang lainnnya,  yaitu merasa sedih ketika merindukan orang tua, 

berkelahi dengan teman, dan juga saat pertama kali datang di panti 

asuhan, subjek merasa seperti  kehilangan orang tuanya. Pada saat 

berkelahi dengan temannya, subjek merasa menyesal karena subjek 

tidak pernah berkelahi dengan siapapun apalagi dengan teman yang 

ia sayang. Pengasuh mendidik subjek dengan berbagai cara, salah 

satu caranya yaitu dengan menegur subjek apabila  subjek berbuat 

salah, namun pada saat pengasuh menegur perbuatan subjek  yang 

salah, subjek  merasa tidak menerima itu dan subjek pun marah 

dengan pengasuh. Selama beberapa hari subjek 3 bersikap cuek pada 

pengasuh, dan setelah itu subjek pun merasa menyesal. Di awal 

kepindahan subjek 3 ke panti asuhan, ada rasa penyesalan dalam diri 
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subjek, namun hal perasaan tersebut berubah seiring berjalannya 

waktu. 

Selama tinggal di panti  asuhan, banyak sekali peristiwa yang 

membuat subjek 4 merasa puas akan kehidupannya, seperti berlibur 

bersama ke hotel dimana bisa makan ayam sepuasnya, keebutuhan 

yang tercukupi, dan juga perubahan sikap yang menjadi lebih 

mandiri dan bertanggung jawab akan semua  hal yang diperintahkan 

pada subjek. Hal-hal itu memunculkan perasaan senang dan gembira, 

ditambah dengan teman-teman yang selalu membuat hari-hari 

menyenangkan dengan semua canda dan tawa mereka. Pada saat 

subjek bisa tertawa bersama teman-teman, subjek 4 merasa bahagia. 

Perubahan sikap dan perilaku yang terjadi pada diri  subjek, 

membuat subjek merasa bangga pada dirinya, karena hal tersebut 

juga berpengaruh pada nilai subjek disekolah yang semakin 

meningkat. Subjek merasa dirinya berguna ketika teman-teman 

meminta bantuan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah  yang sulit, 

dan juga pada saat subjek bisa menghibur teman yang sedang 

sedih.Dinasehati ketika berbuat salah, saat sakit dibawakan makan 

dan juga didoakan bersama, semua hal tersebut membawa suasanya 

nyaman pada diri subjek dan juga subjek menjadi lebih dicintai dan 

diperhatikan oleh pengasuh dan juga teman-teman. Tidak perlu  

memikirkan tempat dan bayar listrik, semua kebutuhan  mandi sudah 

terpenuhi, dan  juga bise melanjutkan sekolah merupakan hal yang 

selalu disyukuri oleh subjek 4, semua itu  yang membuat subjek bisa 

menikmati kehidupan barunya di  panti asuhan. terkadang subjek 
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juga merasa perasaan sedih hadir dalam dirinya selama di  panti 

asuhan, yaitu subjek merasa kehilangan orang tua karena hidup 

berjauhan dari mereka, saat dimarahi oleh pengasuh, tidak 

diperhatikan oleh teman, dan tugas sekolah yang belum 

terselesaikan. Subjek merasa iri hati dengan teman-teman yang 

tinggal di luar panti, dimana mereka bisa merasakan kebebasan 

untuk bermain sedangkan subjek 4 tidak bisa melakkukan hal seperti 

itu. Tinggal bersama dengan orang-orang yang baru, terkadang juga 

membuat subjek merasa marah, terutama karena teman-teman subjek 

yang bercanda namun sudah kelewat batas, namun setelah subjek  

marah pada orang tersebut muncullah perasaan menyesal. Selain itu 

subjek juga merasakan perasaan  kecewa pada pengasuh pada saat 

pengasuh memarahi subjek, dan tidak menghargai usaha yang 

dilakukan oleh subjek. Saat perasaan tersebut muncul, terkadang 

subjek merasa marah pada pengasuh dan bersikap tidak peduli pada 

pengasuh, namun setelah itu subjek menyesal dan takut untuk 

meminta maaf.  

Subjek 5 juga merasakan kepuasan dalam kehidupan barunya 

di pani asuhan,  hal itu ditunjukkan dengan rasa senang dan gembira 

saat melakukan kegiatan dikebun bersama dengan teman-teman, 

mengerjakan PR bersama, semua kebutuhan yang sudah tersedia, 

dan yang membuat subjek 5 senang yaitu di panti asuhan ini subjek 

mendapat banyak teman. Dengan tersedianya fasilitas yang ada di 

panti asuhan dan juga perhatian yang diberikan oleh pengasuh dan 

teman-teman membuat subjek merasa nyaman tinggal di panti 
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asuhan, dan juga merasa diperhatikan dan dicintai oleh pengasuh dan 

juga teman-teman. Subjek sudah mulai menikmati kehidupannya di 

panti asuhan, ditambah dengan adanya kegiatan jalan-jalan berasama 

dengan para donatur. Perasaan bangga menjadi seorang anak panti 

asuhan ada dalam diri subjek 5, karena menurut subjek dirinya bisa 

menjadi seorang  yang mandiri dan juga berguna bagi orang lain, 

terutama teman-temannya dimana subjek 5 mampu untuk menghibur 

mereka. Afek negatif juga dirasakan subjek 5 selama di panti asuhan. 

Merindukan keluarga dirumah dan saat dimarahi oleh pengasuh 

karena salah dalam mengerjakan tugas yang diberikan pada subjek 

menimbulakan perasaan sedih dalam diri subjek. Terkadang subjek 

juga merasa marah pada teman-temannya, terutama pada saat mereka 

mengganggu subjek.  

Kelima subjek menunjukkan subjective well-being yang 

tinggi. Berdasarkan observasi dan wawancara yang sudah peneliti 

lakukan, jika tingkat ketinggian SWB yang dialami oleh kelima 

subjek dapat diurutkan maka subjek 1 berada di peringkat pertama, 

sedangkan subjek 5 berada di peringkat yang  kedua, subjek 4 ada di 

peringkat ketiga, subjek 3 berada di peringkat keempat, dan subjek 2 

berada di peringkat kelima. Masing-masing subjek mampu menilai 

setiap peristiwa yang telah dialami selama tinggal di panti asuhan 

dengan penilaian yang positif.  Penilaian yang positif tersebut 

mempengaruhi afek pada masing-masing subjek.  

Afek negatif dirasakan ketika pertama kali tinggal di panti 

asuhan dan juga ketika terjadi permasalahan dengan pengasuh atau 
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pendamping di panti asuhan, jadi afek negatif hanya dirasakan pada 

peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan subjek. Semua subjek 

merasakan afek negatif yang sama dan dengan  penyebab yang sama, 

yaitu karena tidak  terbiasa jauh dari orang tua, dan juga karena sikap 

dari pengasuh atau pembimbing yang sering marah pada penghuni  

panti asuhan, termasuk kelima subjek.Namun cara subjek 

menanggapi atau merespon setiap peristiwa yang memunculkan afek 

negatif tersebut berbeda-beda. Ketika merasa sedih,  subjek 1lebih 

memilih untuk bergabung bersama dengan teman-teman agar dapat 

melupakan kesedihannya,sedangkan subjek 2 memilih untuk 

menyendiri di suatu tempat yang tidak ada orang didalamnya, lain 

halnya dengan subjek 3 dan 4 yang memilih untuk menceritakan 

kesedihannya pada teman terdekatnya dan juga berdoa pada Tuhan, 

berbeda dengan subjek 5 yang memilih untuk menangis seorang diri 

agar bisa merasakan kelegaan.Faktor lain yang memunculakn  afek 

negatif yaitu  adanya peraturan di dalam panti asuhan. 

Peraturan yang berlaku di panti asuhan banyak mendapat 

respon baik positif maupun negatif dari masing-masing pribadi  yang 

tinggal di panti asuhan, begitu pun dengan kelima subjek. Kelima 

subjek mengakui bahwa adanya peraturan membawa perubahan baik 

bagi mereka, namun dibalik itu ada beberapa yang merasa bahwa 

peraturan di panti asuhan membuat ruang gerak mereka terbatas. 

Subjek 1 menanggapi dengan baik peraturan yang ada di panti 

asuhan. Subjek 1 menyukai peraturan tersebut walaupun pernah 

sesekali subjek melanggar peraturan tersebut, karena menurut subjek 
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hal tersebut membuat dirinya menjadi lebih rajin, dan lebih disiplin. 

Sedangkan menurut subjek 2, adanya  peraturan membuat dirinya 

menjadi  tidak bebas, dan menumbuhkan rasa iri dalam hatinya. Iri 

hati  disini, subjek bandingkan dengan teman-teman yang tinggal 

diluar panti asuhan, dimana mereka bisa melakukan sesuatu sesuka 

hati. Meskipun begitu, subjek 2 menyadari bahwa peraturan tersebut 

membuat dirinya menjadi lebih baik. Menurut subjek 3 dengan 

adanya peraturan di panti asuhan tidak membebani dirinya. Subjek 

merasa senang dengan peraturan yang ada, walaupun terkadang 

subjek melanggar peraturan tersebut. Subjek 4 merasakan hal yang 

sama dengan subjek 2, adanya peraturan membuat subjek menjadi 

tidak bebas unntuk bepergian karena susah untuk meminta izin pada 

pengasuh, namun bagi subjek sendiri peraturan tersebut membawa 

perubahan yang baik, dirinya menjadi lebih bertanggung jawab. 

Subjek 5 memandang bahwa peraturan yang ada dipanti asuhan 

memebentuk dirinya menjadi lebih disiplin, mampu untuk bersikap 

jujur dan mengajarkan untuk menjadi seseroang yang mampu untuk 

tepat waktu. 

Meskipun terdapat afek negatif selama kelima subjek 

menjalani kehidupan di panti asuhan, namun hal tersebut tidak 

membuat subjective well-being pada masing-masing subjek menjadi 

rendah, karena mereka mempunyai caranya masing-masing untuk 

membuatnya menjadi tinggi kembali. Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi perubahan tersebut. 
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Adanya dukungan sosial dari pengasuh dan teman-teman 

didalam panti asuhan, adanya kegiatan didalam maupun diluar panti 

asuhan, terjalinnya hubungan sosial yang baik antara subjek dengan 

teman-teman maupun pengasuh di panti asuhan, bertambahnya usia, 

optimis dengan harapan yang dimiliki kelima subjek, terpenuhinya 

keutuhan, dan kepercayaan dengan Tuhan, itulah yang memunculkan 

penilaian positif akan kehidupan di panti asuhan, dan juga 

tumbuhnya afek positif serta negatif dalam diri kelima subjek.  

Roda kehidupan manusia akan berubah setiap harinya.  

Tingkat kebahagiaan yang dirasakan akan berubah seiring 

berjalannya kehidupan seseorang dan juga berdasarkan cara masing-

masing individu menanggapi hal-hal yang sedang terjadi dalam 

hidupnya.Perubahan tersebut dikarenakan kejadian-kejadian yang 

dialami oleh seseorang yang dapat meningkatkan atau bahkan 

menurunkan tingkat kebahagiaan. Remaja laki-laki dan perempuan 

memiliki cara sendiri untuk merasakan dan melihat kebahagiaan 

yang mereka rasakan dari setiap kejadian yang sudah dialami. 

Kemampuan beradaptasi yang dimiliki seseorang akan 

mempengaruhi perubahan tingkat kebahagiaan. Begitupun dengan 

tingkat kebahagiaan pada remaja di panti asuhan yang akan berubah 

seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, terutama pada 

usia remaja yang perlu disadari bahwa apa yang telah terjadi akan 

meninggalkan bekasnya dan akan mempengaruhi pola perilaku dan 

sikap yang baru.  
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B. Saran  

1. Bagi subjek penelitian 

Kelima subjek diharapkan mampu untuk tetap saling memberikan 

perhatian serta dapat membangun persaudaraan dengan seluruh 

penghuni panti asuhan, dan membuat kehidupan di panti asuhan 

menjadi lebih menyenangkan dan bermanfaat bagi masa depan 

masing-masing subjek. 

 

2. Bagi Panti Asuhan 

Pihak panti asuhan, terutama para pengasuh atau pendamping 

diusahakan lebih intensif dalam memberikan dukungan sosial 

seperti kasih sayang, perhatian, dan motivasi karena seluruh 

penghuni panti asuhan membutuhkan  pengganti peran orang tua 

yang mereka tidak peroleh selama tinggal jauh dari orang tua 

mereka dan berikan hal tersebut secara seimbang antar penghuni 

panti asuhan. 

 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti yang  tertarik untuk meneliti dengan tema yang 

sama, diharapkan untuk memperdalam faktor-faktor yang 

mempengaruhi subjective well-being pada remaja yang tinggal di 

panti asuhan, seperti jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Subjek 

yang diteliti juga perlu ditambah dengan latar belakang yang 

bervariasi. 


