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BAB 6Ke  

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

6.1.     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

menunjukkan adanya hubungan negatif antara persepsi prasangka sosial 

dengan penyesuaian diri remaja panti asuhan. Semakin tinggi persepsi 

prasangka sosial yang dirasakan oleh remaja panti asuhan, maka semakin 

rendah penyesuaian dirinya, begitu pula sebaliknya semakin rendah persepsi 

prasangka sosial yang dirasakan remaja panti asuhan, maka semakin tinggi 

penyesuaian dirinya. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui 

bahwa sumbangan efektif (SE) variabel persepsi prasangka sosial (x) terhadap 

penyesuaian diri remaja panti asuhan (y) adalah sebesar 23,6%. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah 

peneliti lakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

6.2.1 Bagi Remaja di Panti Asuhan 

 Remaja yang tinggal di Panti Asuhan Riyaadlul Jannah Baiturrahman 

diharapkan memiliki pola pikir yang positif sehingga dapat menjadikan 

pengalaman masa lalu yang sulit sebagai pematang untuk lebih semangat dalam 

menentukan masa depan. Untuk memiliki keterampilan penyesuaian diri yang 

baik, remaja panti asuhan perlu mengubah persepsi yang lebih positif terhadap 

orang lain. Diharapkan remaja panti asuhan dapat membuka diri dan 

membuktikan bahwa tidak semua penghuni panti asuhan itu memiliki 

penyesuaian diri yang buruk. Remaja panti asuhan juga diharapkan ebih berani 
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untuk terlibat dalam kegiatan sosial di panti asuhan, seperti hal kecil memulai 

interaksi dengan tamu yang berkunjung di panti asuhan. Hal ini akan menambah 

skill dalam diri remaja panti asuhan agar menjadi bekal untuk menyesuaikan diri 

sehingga mempersiapkan mental untuk terjun dan terlibat dalam kegiatan sosial. 

6.2.2 Bagi Pengasuh Panti Asuhan 

 Bagi pengasuh memperhatikan anak-anak asuhnya dalam 

menyesuaikan diri baik di dalam maupun di luar lingkungan panti asuhan. 

Pengasuh diharapkan dapat meluangkan waktu secara optimal dan memberikan 

perhatian kusus bagi anak asuh yang sedang memasuki fase remaja. Pada fase 

remaja membutuhkan dukungan dan arahan dalam bentuk  bagaimana remaja 

panti asuhan dapat berpenampilan sesuai norma di lingkungan. Dukungan 

lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan bekal keterampilan tertentu 

bagi remaja laki-laki dan perempuan yang akan lulus SMA. Untuk 

mempersiapkan ketika akan memasuki masa dewasa dan mencari pekerjaan. 

Memberikan ruang untuk berkembang dalam masyarakat luas, seperti 

melibatkan dalam kegiatan sosial. Adanya dukungan dan kasih sayang yang 

cukup dari pengasuh, akan menumbuhkan rasa aman sehingga membentuk para 

remaja yang tinggal di panti asuhan memiliki keberanian untuk terlibat dalam 

kegiatan sosial, sehingga anak asuh terbiasa menyesuaikan diri dalam segala 

situasi sosial. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian 

kualitatif untuk dapat memberikan gambaran lain terkait penyesuaian diri pada 

remaja panti asuhan. Peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan ruang 

lingkup yang lebih besar misalnya dengan memperluas populasi ataupun 
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menambah variabel – variabel lain seperti konsep diri, sikap, intelegensi, 

kepribadian, pola asuh, teman sebaya, dan lain sebagainya.
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