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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian kali ini bertujuan untuk melihat dinamika pemaknaan Life 

Satisfaction anak dalam keluarga orangtua tunggal melalui domain keluarga, 

personal, dan sosial. Ada pula kesimpulan penemuan pada penelitian ini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Pemaknaan Life Satisfaction tidak didapat melalui kesimpulan 

penilaian peraspek kehidupan, melainkan pengolahan yang lebih 

mendalam dengan mempertimbangkan faktor lain seperti harapan, 

tujuan, optimisme, serta kedewasaan karakter. Meskipun anak dalam 

keluarga orangtua tunggal menilai kehidupannya kurang memuaskan 

bahkan tidak nyaman, akan tetapi hasil akhir pemaknaan Life 

Satisfaction menunjukkan kerelaan menerima keadaan dalam 

menjalani kehidupan dengan keunikan alasan pada masing-masing 

subjek. Kerelaan menerima keadaan dalam menjalani tuntutan peran 

di dalam keluarga adalah kunci penting anak untuk terus berkembang 

dan menjalani hidup apa adanya. 

2. Sumber kepuasan hidup anak dalam keluarga orangtua tunggal sangat 

bervariasi dan unik. Akan tetapi, yang paling menonjol yakni adanya 

tujuan dan harapan untuk mengembangkan diri agar dapat membantu 

keluarga. 
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B. Saran 

1. Bagi Anak dan Orangtua Tunggal serta Anggota Keluarga yang Ada 

a. Bagi anak dalam keluarga orangtua tunggal, baik adanya apabila tidak 

menyerah maupun menyendiri dan mempererat hubungan dengan 

keluarga. 

b. Bagi orangtua tunggal maupun anggota keluarga yang ada, sebaiknya 

saling mendukung dan memberikan pendampingan yang lebih tepat 

sasaran agar anak dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. 

2. Bagi Masyarakat Luas 

Bagi masyarakat luas yang memiliki teman atau dekat dengan anak 

dalam keluarga orangtua tunggal, hendaknya memberikan support dan turut 

membantu hingga dapat menjadi alasan sumber semangat anak dalam 

keluarga orangtua tunggal. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik untuk melaksanakan tema penelitian yang 

sama, akan lebih baik apabila membangun rapport lebih akrab dengan 

subjek agar data yang didapat jauh lebih kaya, akurat, terpercaya, serta 

proses pengumpulan data berjalan lebih leluasa dan nyaman.  Selain itu, 

dibutuhkan analisis yang dalam dan crosscheck berulang kali ke subjek agar 

data yang didapat objektif serta spesifik sesuai dengan tema dan teori yang 

digunakan dalam penelitian. 


