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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

 Sebagian besar (85%) anak-anak jalanan di Rumah Singgah X Bandung

memperlihatkan Resiliency pada ke empat aspek atau Four Personal Strength

yang kuat. Hal ini berarti, sebagian besar responden memiliki kemampuan

untuk menghadapi berbagai situasi dan keadaan hidup yang tidak

menguntungkan, tanpa mengalami penyimpangan dalam perkembangan

hidupnya.

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, Four Personal Strength atau empat aspek

dari Resiliency memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Sebesar 95% anak jalanan menghayati Social Competence yaitu kemampuan

individu untuk membangun suatu relasi dan kedekatan yang positif terhadap

orang lain pada derajat tinggi. Sebesar 90% anak jalanan menghayati Problem

Solving Skills yaitu kemampuan individu untuk memecahkan masalah sendiri

dengan atau tanpa bantuan orang lain pada derajat tinggi. Sebesar 85% anak

jalanan menghayati Autonomy yaitu kemampuan individu untuk memiliki

identitas diri yang positif serta berperilaku secara independen dan dapat

mengendalikan lingkungan pada derajat tinggi. Sebesar 90% anak jalanan

menghayati Sense of Purpose and Bright Future yaitu kemampuan individu

untuk mampu merencanakan, memiliki motivasi, dan tetap optimistis terhadap

masa depan yang positif pada derajat tinggi.
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 Dari hasil tabulasi silang antara data penunjang dengan data utama, dapat

disimpulkan bahwa faktor yang terjaring menunjukkan kaitan yang konsisten

terhadap pembentukkan Resiliency.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diajukan adalah :

 Saran Guna Laksana :

1. Bagi anak-anak jalanan di Rumah Singgah X Bandung :

Untuk anak-anak jalanan di Rumah Singgah X Bandung, agar

mempertahankan Resiliency positif yang mereka miliki. Hal ini diperlukan

guna memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk dapat berkembang

secara sehat dan optimal.

2. Bagi pihak Rumah Singgah X Bandung :

Kerjasama pihak pengurus Rumah Singgah dengan pihak-pihak terkait

lainnya dalam memberikan bimbingan dan informasi pada anak-anak

jalanan, khususnya mengenai masalah Resiliency.

 Saran Penelitian Lanjutan :

Disarankan pada peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut

mengenai Protective Factors secara lebih mendalam, bila perlu dengan

menguji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian peneliti juga mengajukan

saran untuk meneliti Resiliency ini lebih mendalam, yaitu dengan melakukan

pengambilan data dengan metode wawancara yang lebih mendalam diikuti

dengan observasi , agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.


