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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini secara keseluruhan mendapati gambaran resiliensi pada

remaja yang mengalami broken home. Seorang remaja yang mengalami broken

home mampu menyikapi atau mampu bangkit dari kondisi yang tidak

menyenangkan akibat kondisi orangtuanya karena kemampuan dalam

mengendalikan respons-respons emosi yang muncul akibat kondisi orangtua nya

atau yang disebut dengan kemampuan regulasi emosi.

Selain itu, faktor lain pembentuk resiliensi adalah kemampuan berfikir

kausalitas atau kemampuan berfikir sebab-akibat karena kemampuan berfikir

kausalitas erat kaitannya dengan kemampuan regulasi emosi. Kemampuan berfikir

sebab-akibat tersebut menjadikan seorang remaja yang cenderung memunculkan

respons emosi dengan kondisi keluarganya mampu mengatur emosi yang muncul

tersebut.

Dukungan sosial dari sekitarnya terutama dari teman, paman, bibi, saudara

lainnya serta nasehat dari kedua orangtuanya juga menjadi faktor seorang remaja

yang mengalami broken home mampu untuk bangkit dari kondisi yang tidak

menyenangkan. Faktor lain pembentuk resiliensi pada remaja broken home adalah

keyakinan dalam diri akan mampu menghadapi semua yang terjadi. Rasa optimis

akan memperoleh masa depan yang baik dengan terwujudnya mimpi dan cita-

citanya serta berfikir positif bahwa semua yang terjadi akan ada hikmahnya.
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B. Saran

Dari hasil penelitian di atas mengenai gambaran resiliensi pada remaja

yang mengalami broken home, maka peneliti menyarankan:

a. Kepada remaja yang mengalami broken home.

Berbagi keluh kesah dengan orang terdekat seperti teman atau ustad

akan bisa memberikan sedikit ketenangan. Tetap berfikir positif atas

semua yang terjadi dalam keluarga agar tidak mendapat dampak

negatif dari broken home serta mampu bertahan dengan kondisi

keluarga dan menjadikan kondisi tersebut  sebagai pemicu untuk

berubah lebih baik lagi.

b. Kepada orangtua

Diharapkan agar orangtua mampu memperbaiki relasi atau hubungan

terutama hubungan dengan anak berupa kasih sayang dan nasehat-

nasehat kepada remaja agar remaja tidak terjerumus kepada hal-hal

yang negatif.

c. Kepada peneliti selanjutnya.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai resiliensi pada remaja yang

mengalami broken home. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk

meneliti resiliensi pada remaja yang mengalami broken home dapat

melakukan penelitian pendekatan kuantitatif dengan menghubungkan

variabel resiliensi dengan variable psikologis lainnya antara lain

dukungan sosial, stress, self confidence.


