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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang di sajikan pada bab V di atas dan 

hasil di lapangan tentang Kesehatan Mental Remaja Pasca Kematian Orang 

Tua di Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, maka 

dapat dimbil kesimpulan sebagai berikut: 

Kesehatan mental dari berbagai aspek yaitu kesehatan emosi pada remaja 

ialah kemampuan remaja  dalam mengendalikan pemikiran, perasaan dan 

perilaku dengan baik.  Dari aspek kesehatan intelektual kemampuan remaja 

dalam mengambil suatu keputusan, serta mampu mengatasi masalah-masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada aspek sosial, kemampuan remaja 

berkomunikasi dengan baik, walaupun pada mulanya remaja mengalami 

penolakan diri serta remaja mampu dalam menyesuaikan diri di lingkungan 

masyarakat.  

Pada aspek fisik, kemampuan remaja dalam menyesuaikan perubahan-

perubahan di lingkungan eksternal dan internal. Kemampuan remaja dalam 

mempertahankan sistem kekebalan tubuh, agar mampu melakukan kegiatan-

kegiatan sehari-hari. Sedangkan pada aspek spritul ialah kemampuan remaja 

dalam menyelesaikan masalah dengan rasa sabar dan ikhlas. Kemampuan 

remaja dalam memiliki pemikiran dan perilaku yang tidak melanggar nila-nilai 

dan norma sosial.   
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Remaja di Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib 

Kabupaten Siak telah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 

Kemampuan komunikasi pada remaja dapat dikatakan kurang baik, karena 

hadirnya ibu tiri, yang menimbulkan hubungan komunikasi kurang baik, 

kurangnya perhatian orang tua dalam melihat perkembangan remaja, kurang 

mampu dalam mengendalikan kesehatan emosi karena faktor masa 

perkembangan remaja. Remaja di Kampung Keranji Guguh harus lebih 

mampu menggunakan potensi yang mereka miliki untuk lebih maju dan 

berkembang, seperti lebih meningkatkan prestasi belajar. Remaja di Kampung 

Keranji Guguh mengalami traumatik sehingga membutuhkan waktu yang 

cukup lama pasca kematian orang tua agar mereka mampu menyesuaikan diri 

dengan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat.  

B. Saran 

Adapun saran penulis pada penelitian tentang Kesehatan Mental Remaja 

Pasca Kematian Orang Tua di Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto 

Gasib Kabupaten Siak memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi subjek penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan mental remaja pasca 

kematian orang tuanya memiliki banyak perubahan dari emosi, intelektual, 

sosial, fisik dan spiritual. Oleh karena itu bagi remaja yang kehilangan 

orang tuanya akan melalui waktu dan melewati fase yang sulit untuk dilalui. 

Akan tetapi hal itu dapat diminimalisir dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

positif seperti belajar kelompok bersama teman-teman, dan tetap berusaha 
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menguatkan diri, selalu berpikir positif dan lebih mendekatkan diri kepada 

Allah SWT agar kesehatan mental tidak mengalami kemunduran, Serta 

bersosialisasi dengan masyarakat secara baik. 

2. Sebagai keluarga remaja   

Sebagai keluarga yang sama-sama mengalami kehilangan sebaiknya 

saling berbagi rasa dan bertukar pikiran saat melewati proses kehilangan. 

Komunikasi antar anggota keluarga sangat diperlukan agar tetap terjaga 

kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Terutama bagi orang tua, sebaiknya 

mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik pada anaknya agar tidak 

mudah terjadi konflik karena pada dasarnya semua anggota keluarga dalam 

kondisi sedih sehingga lebih mudah tersinggung. 

3. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat yang berada di lingkungan remaja pasca kematian 

orang tua, disarankan untuk membantu individu, baik dengan bantuan moral 

atau material. Contoh bantuan yang bisa diberikan yaitu sumbangan 

finansial, penerimaan terhadapa rasa kehilangan, serta pemberian motivasi 

dan suasana yang positif terhadap remaja yang telah kehilangan orang 

tuanya. 

 

 

 


