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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hipotesis mayor dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara 

emotion focused coping dan makna hidup dengan psychological 

well-being pada narapidana kelas I Semarang dapat diterima. 

Sumbangan efektif yang diberikan emotion focused coping dan 

makna hidup terhadap psychological well-being sebesar 51,8%, 

yang berarti bahwa emotion focused coping dan makna hidup 

berpengaruh terhadap psychological well-being pada narapidana 

kelas I Semarang.  

2. Hipotesis minor yang pertama yaitu ada hubungan positif antara 

emotion focused coping dengan psychological well-being pada 

narapidana di lapas kelas I  Semarang dapat diterima. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi emotion focused coping yang 

dilakukan maka semakin tinggi pula psychological well-being yang 

dirasakan, begitupun sebaliknya.  

3. Hipotesis minor yang kedua adalah ada hubungan positif antara 

makna hidup dengan psychological well-being pada narapidana di 
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lapas kelas I Semarang dapat diterima. Hal ini dimana semakin 

tinggi individu memaknai hidupnya maka semakin tinggi pula 

psychological well-being yang dirasakan, begitupun sebaliknya. 

   

B. Saran  

      Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan di atas 

maka, dapat diajukan saran-saran sebagi berikut:  

1. Bagi Narapidana 

a. Saran yang dapat diberikan kepada narapidana untuk 

mengurangi stres yang berakibat pada psychological well-

beingnya dapat dilakukan dengan mengontrol respon stres 

dengan cara mengelola emosi. Narapidana yang sedang stres 

atau tertekan akan rentan mengeluarkan emosi negatifnya dan 

melakukan tindakan yang salah, namun apabila emosi dapat 

dikelola dengan baik maka akan memunculkan respon emosi 

yang lebih positif.  

b. Narapidana diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan 

yang sesuai dengan keinginanya. Fasilitas yang disediakan di 

dalam lapas cukup lengkap sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

narapidana untuk dapat mengembangkan dirinya secara 

optimal. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dikehendaki akan 

memberikan makna pada setiap kegiatan tersebut sehingga 
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dapat memberikan kesejahteraan dalam hidup narapidana.  

Bagi Lembaga Pemasyarakatan 

2. Bagi pihak lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pelatihan 

mengenai strategi baru mengenai pengelolaan stres yang berpusat 

pada emosi dan yang bisa diaplikasikan di lingkungan lembaga 

pemasyarakatan. Pihak lembaga pemasyarakatan juga dapat 

melakukan tes minta bakat hal ini dilakukan guna para napi 

mengetahui bidang yang mereka minati sehingga dapat membantu 

para napi untuk memaknai setiap kegiatan yang dilakukan.   

3. Bagi Peneliti Selanjutnya   

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama 

dengan mengangkat variabel mengenai dukungan sosial dan tipe 

kepribadian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




