
 
 

Partisipan merasakan beberapa afektif positif seperti perasaan senang, 

bahagia, bersyukur dan percaya diri serta kepuasan pada kelima domain, yaitu 

domain keluarga, pertemanan, lingkungan sekitar, dan diri sendiri. Pada domain 

keluarga, partisipan mulai dapat mensyukuri apa yang ia miliki sekarang. 

Meskipun orang tuanya telah berpisah, ia bersyukur masih memiliki ayah dan 

nenek. Perubahan sikap nenek menjadi lebih baik membuat partisipan senang 

dan menambah rasa syukurnya. Rasa syukur yang dirasakan membuat 

partisipan tidak lagi melakukan pembandingan dan menginginkan keluarganya 

seperti keluarga teman-temannya.  

Namun di balik itu, masih ada afek negatif yang dirasakan partisipan 

seperti perasaan sedih dan kecewa terutama terhadap ayahnya karena 

kesibukannya bekerja sehingga kurang memiliki waktu bersama dengan 

partisipan. Selain itu terkadang masih timbul rasa iri ketika melihat teman-

temannya bersama kedua orang tuanya, namun partisipan berusaha untuk 

bersikap biasa. Afek negatif yang dirasakan partisipan setelah tritmen tidak 

sebanyak saat sebelum mengikuti tritmen, partisipan mencoba berusaha 

memahami kondisi keluarganya sekarang. 
Adapun kelemahan dalam penelitian ini yaitu rencana jadwal terapi yang 

semula dua kali dalam seminggu tidak dapat berjalan dengan konsisten 

dikarenakan mengikuti jadwal kegiatan sehari-hari partisipan sehingga peneliti 

harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut.   
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan 

bahwa ada perbedaan antara hasil skor skala subjective well-being pada saat 

pretest dengan hasil skor pada saat posttest. Skor partisipan pada saat pretest 

adalah 52 dan pada saat posttest meningkat menjadi 74, sehingga dapat 

dikatakan ada peningkatan pada tingkat subjective well-being partisipan 

setelah mengikuti Solution Focused Therapy. Peningkatan skor ini terjadi pada 

kelima domain subjective well-being, yaitu domain keluarga, pertemanan, 

sekolah, lingkungan sekitar, dan diri sendiri. Selain itu pada pengukuran 



 
 

statistik juga menunjukkan peningkatan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah diberikannya tritmen, yaitu diperoleh nilai z sebesar -3,947 dengan 

nilai α sebesar 0,000 (p<0,05). Dengan demikian hipotesis penelitian ini dapat 

diterima. 

 

2. Saran 
a. Bagi Partisipan 

Partisipan diharapkan mampu mempertahankan perilaku positif yang 

telah terbentuk. Selain itu apabila ketidakpuasan dan afek negatif muncul, 

diharapkan partisipan ingat akan usaha yang pernah ia lakukan selama 

proses terapi. 

b. Bagi Keluarga Partisipan 
Keluarga partisipan yakni ayah dan nenek hendaknya senantiasa 

memberikan dukungan dan pujian pada setiap perubahan perilaku 

partisipan yang positif. Hal ini guna menguatkan pikiran dan perasaan 

partisipan yang telah terbentuk saat proses terapi, bahwa ia memiliki 

kemampuan untuk bersikap lebih baik. Untuk ayah partisipan, apabila 

memiliki waktu luang di sela kesibukannya bekerja, dapat menghabiskan 

waktu bersama partisipan dan mendampinginya belajar. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti lain yang ingin membuat penelitian serupa, dapat 

mengusahakan agar jadwal tritmen berjalan secara konsisten agar proses 

terapi dapat efektif. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


