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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun hasil kesimpulan dari hasil analisis data dan 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Hipotesis mayor adalah ada hubungan antara dukungan sosial 

keluarga dan gratitude dengan psychological well-being pada 

ODHA. Hipotesis mayor pada penelitian ini diterima. 

2. Hipotesis minor pertama yaitu ada hubungan positif antara dukungan 

sosial keluarga dengan psychological well-being pada ODHA 

diterima. Semakin tinggi dukungan sosial keluarga yang diterima 

ODHA, maka psychological well-being juga semakin tinggi begitu 

juga sebaliknya. Hipotesis minor pertama pada penelitian ini 

diterima.  

3. Hipotesis minor kedua yaitu ada hubungan positi antara gratitude 

dengan psychological well-being pada ODHA. Semakin tinggi 

gratitude dalam diri ODHA, diikuti juga semakin tingginya 

psychological well-being begitu juga sebaliknya. Hipotesis minor 

kedua pada penelitian ini diterima. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi ODHA 

Diharapkan tetap mempertahankan rasa syukur dan 

dukungan sosial keluarga agar tetap tinggi. Rasa syukur dapat 

dimaksimalkan dengan cara tetap berusaha melihat dan memaknai 

adanya hal positif dari setiap peristiwa yang menekan sekalipun. 

Tingkat dukungan sosial keluarga dapat dioptimalkan dengan cara 

mengubah persepsi bahwa dirinya didukung oleh keluarga. ODHA 

yang lebih mudah merasa bersyukur dan didukung oleh keluarga 

diharapkan psychological well-being juga dapat meningkat.   

2. Bagi Keluarga 

Keluarga sebagai sumber dukungan sosial jangka panjang 

penting untuk memberikan perhatian dan penghargaan sehingga 

ODHA mengalami penyesuaian lebih positif terhadap HIV/AIDS. 

3. Bagi LSM yang Menaungi ODHA 

Diharapkan dapat melakukan sosialisasi berkelanjutan 

kepada ODHA yang belum dapat terbuka kepada keluarga melalui 

dan diharapkan dapat terus hadir sebagai alternatif dukungan bagi 

ODHA yang belum dapat terbuka kepada keluarga.  
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik untuk mengkaji variabel gratitude 

dapat menyusun skala penelitian mengarah pada kondisi subjek 

yang hendak diteliti. Selanjutnya, penelitian sebelumnya sudah 

mengkaji faktor jenis kelamin yang memengaruhi psychological 

well-being. Peneliti menyarankan agar dapat mengkaji faktor-faktor 

lainnya seperti usia, status sosial ekonomi, maupun pendidikan 

sehingga dapat memperkaya keilmuan mengenai psychological 

well-being.  
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