
82  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukam, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang positif antara pemaafan dengan psychological well-

being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Tinggi rendahnya pemafan 

berkaitan dengan tinggi rendahnya psychological well-being pada remaja yang 

tinggal di panti asuhan. Semakin tinggi pemaafan maka semakin tinggi pula 

psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. 

2. Forgiveness of another person merupakan dimensi pemaafan yang 

memberikan sumbangsih paling banyak terhadap psychological well-being 

yaitu sebesar 57%. Artinya memaafkan orang lain memiliki sumbangsih yang 

paling banyak dalam peningkatan psychological well-being dibandingkan 

dengan memaafkan diri sendiri dan memaafkan situasi. 

3. Pada variabel psychological well-being ditemukan adanya perbedaan antara 

subjek laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki psychological well-

being yang lebih tinggi dari pada laki-laki.  

 

 

 



83     B. Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, ada beberapa saran yang ingin 

peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi Remaja yang Tinggal di Panti Asuhan 

Remaja yang tinggal di panti asuhan dapat meningkatkan psychological 

well-being  yang dimiliki dengan cara meningkatkan kualitas pemaafannya. 

Terutama sekali yaitu meningkatkan pemaafan dengan orang yang 

melakukan kesalahan kepadanya. 

2. Bagi Pengelola atau Pengasuh Panti Asuhan 

Peneliti berharap agar pihak pengelola dan pengurus panti asuhan 

mengadakan kegiatan atau program-program keagamaan berupa ceramah atau 

pelatihan terkait pemaafan (manfaat pemaafan serta dampak tidak 

memaafkan) agar pemahaman remaja tentang pemaafan semakin baik, dan 

remaja akan menjadi individu yang lebih pemaaf. Sehingga remaja panti 

asuhan dapat meningkatkan psychological well-being dengan menjadi 

individu yang lebih pemaaf.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengembangkan 

penelitian dengan topik yang sama, peneliti ingin menyampaikan beberapa 

saran yaitu : 

a) Agar peneliti selanjutnya lebih memperhatikan dalam penyusunan aitem. 

Jangan terlalu kaku dalam mengadaptasi skala baku, sehingga skala yang 



84     diberikan dapat mengungkap sesuai maksud yang diharapkan dan agar 

pernyataan setiap aitem lebih mudah difahami oleh subjek. Selain itu, 

sebaiknya kalimat pada aitem-aitem alat ukur disesuaikan dengan tingkat 

pemahaman remaja. Sehingga peneliti selanjutnya dapat memperoleh data 

mengenai pemaafan dan psychological well-being yang maksimal. Peneliti 

juga menyarankan agar peneliti selanjutnya tidak hanya cukup puas 

dengan melakukan sekali uji coba alat ukur jika ingin mendapatkan skala 

yang baik. 

b) Peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

dengan melibatkan subjek yang lebih banyak lagi. Sehingga hasil 

penelitian yang diperoleh lebih dapat digeneralisasikan. Selain itu 

sebaiknya peneliti selanjutnya agar menggunakan responden dengan 

perbandingan jumlah sampel yang seimbang pada aspek-aspek demografis, 

seperti perbandingan berdasarkan pada tingkat pendidikan dan jenis 

kelamin. Hal ini diperlukan agar hasil penelitian lebih akurat dalam 

menggambarkan tingkat psychological well-being pada remaja yang 

tinggal di panti asuhan. 

c) Berdasarkan temuan peneliti mengenai sumbangsih yang lebih besar pada 

dimensi memaafkan orang lain (forgiveness of another person) terhadap 

psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan 

daripada dimensi yang lain, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya 

tertarik meneliti lebih mendalam lagi mengenai hubungan antara 

memaafkan orang lain (forgiveness of another person) dengan 



85     psychological well-being. Bukan hanya dengan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif saja, sebaiknya metode penelitian yang digunakan di 

kombinasikan dengan metode lainnya. Sehingga diharapkan hal ini dapat 

memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai dimensi 

memaafkan orang lain (forgiveness of another person) terhadap 

psychological well-being pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Selain 

itu, penelitian juga dapat diperluas dengan menggali masing-masing 

dimensi psychological well-being yang menunjukkan hubungan yang lebih 

besar dengan dimensi (forgiveness of another person). 

d) Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sumbangsih yang besar 

pada variabel pemaafan terhadap variabel psychological well-being 

sebanyak 62,41%. Maka peneliti berharap agar peneliti selanjutnya tertarik 

untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai faktor apa saja yang dapat 

berpengaruh serta dapat meningkatkan pemaafan. Sehingga nantinya 

ketika diaplikasikan akan semakin meningkatkan psychological well-being 

individu. Mengingat pentingnya psychological well-being yang harus di 

capai oleh individu, terutama bagi remaja yang tinggal di panti asuhan. 

 

 

 

 

 

 


