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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, analisis dan 

pembahasan, penelitian dengan judul dinamika ibu asuh di SOS 

Children’s Villages Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang membuat subjek menjadi ibu asuh yaitu 

pengalaman yang dialami dimasa lalu, dan keinginan untuk 

bekerja karena tuntutan ekonomi serta mencari pengalaman 

pribadi agar lebih berguna bagi orang lain. Keputusan subjek 

sangat didukung oleh keluarga sehingga subjek yakin akan 

keputusannya. 

2. Subjek mampu menunjukkan bahwa subjek dapat menjadi ibu 

yang baik bagi anak-anak yang tidak lahir dari rahimnya sendiri. 

Subjek memberikan cinta kasihnya untuk anak-anak sampai anak 

mampu hidup mandiri. 

3. Faktor-faktor yang membuat subjek bertahan menjadi ibu asuh 

adalah karena anak-anak, subjek bahagia berada di SOS dan 

menjadi ibu asuh, merasa memiliki anak-anak karena 

mendapatkan panggilan ”ibu”, serta subjek bertanggung jawab 

atas pilihannya sendiri. 

4. Dampak Positif yang dialami subjek adalah banyak perubahan 

baik yang muncul dari dalam diri baik karakter atau kepribadian. 

Subjek merasa lebih bijaksana dalam menghadapi sebuah 

permasalahan. Sikap tersebut tidak akan muncul ketika subjek 
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5. belum mampu untuk mengolah diri dengan baik. Dampak negatif 

yang dialami subjek antara lain perasaan capek dan bosan dengan 

rutinitas yang ada, beban yang dirasakan seperti ada tanggung 

jawab ketika harus mempersiapkan anak-anak untuk nantinya 

mampu hidup mandiri ketika keluar dari SOS, psikosomatis ketika 

terlalu capek dan banyak pikiran maka subjek mudah untuk jatuh 

sakit.  

6. Makna hidup yang dapat ibu rasakan adalah berusaha untuk 

membentuk anak-anak hingga mendiri, dengan menjadi ibu asuh 

maka subjek harus mampu menyatukan anak-anak dengan 

keluarga kandung walaupun subjek juga memberikan cinta yang 

tulus. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah melihat hasil penelitian, 

pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi ibu asuh SOS Children’s Villages Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian, subjek menunjukkan perilaku 

yang lebih baik daripada awal menjadi ibu asuh, subjek sudah 

mampu untuk mengolah diri sehingga mampu menerima segala 

kekurangan dan kelebihan ketika berada di SOS. Selain itu, 

diharapkan dengan usia subjek yang tidak muda lagi, subjek lebih 

dapat mengatur pikiran dan emosi agar tidak terlalu stres serta 

mampu menjaga kesehatan agar selalu fit.  
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2. Bagi masyarakat umum 

Masyarakat diharapkan dapat melihat secara mendalam 

seorang ibu asuh terutama di SOS sebagai pribadi yang tangguh, 

kuat dan hebat. Dengan sifat keibuan, cinta dan perilaku menolong 

orang lain, masyarakat dapat mencontoh terutama dalam hal 

mendidik anak-anak dan menghargai keluarga. Masyarakat juga 

diharapkan bisa menerima keberadaan ibu asuh serta anak-anak di 

SOS sebagai seseorang yang mampu mandiri di dalam masyarakat. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian 

dengan mencari pengalaman yang terkait dengan ibu asuh 

sehingga hasil penelitian lebih detail. Peneliti lain juga dapat 

meneliti tentang proses pengambilan keputusan untuk tidak 

menikah dan menjadi ibu asuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




