
 

Claudia Maria Elmonia, 2015 
HUBUNGAN ANTARA ATTACHMENT PADA PENGASUH DENGAN SELF-DISCLOSURE REMAJA DI 
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK WISMA PUTRA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan Hasil Peneltian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

mengenai “Hubungan Antara Attachment pada Pengasuh dengan Self-

disclosure Remaja di Panti Sosial Asuhan Anak Wisma Putra Bandung”, 

maka simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara attachment pada pengasuh dan self-

disclosure.  

Hubungan yang tidak signifikan dalam penelitian ini bisa dijelaskan 

bahwa, yang menjadi dasar dalam perkembangan attachment adalah persepsi 

individu atau pemahaman mereka pada reliabilitas pengasuh yang 

diidentifikasi dari respon-respon pengasuh pada pemenuhan kebutuhan 

individu. Hasil dari angket terbuka diketahui bahwa sebagian remaja (50.0%) 

menyatakan bahwa pengasuh tidak sering membantu saat remaja mengalami 

masalah. Faktor lain yang dapat memengaruhi perkembangan dan kualitas 

hubungan attachment adalah kurangnya interaksi dengan pengasuh dan 

kurangnya rasa percaya pada pengasuh. Selain itu, kegiatan yang diatur oleh 

jadwal yang wajib diikuti oleh para penghuni PSAA seperti jadwal untuk 

makan, sholat, piket harian, piket memasak, dan kegiatan lainnya membuat 

mereka memiliki waktu luang yang sedikit. Di sisi lain, dari tiga aspek self-

disclosure yang diteliti, faktor yang dapat memberi pengaruh pada self-

disclosure yaitu ada tidaknya timbal balik dari lawan bicara; sejauh mana 

respon lawan bicara terhadap self-disclosure yang dilakukan menjadi kunci 

terjadinya self-disclosure. 

Secara umum, remaja di PSAA Wisma Putra Bandung memiliki tingkat 

attachment pada pengasuh dalam kategori sedang. Aspek yang paling 

menonjol di antara aspek lainnya adalah aspek alienation. 

Mengenai variabel selanjutnya, secara umum, remaja di PSAA Wisma 

Putra Bandung memiliki tingkat self-disclosure pada kategori sedang. Pada 
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aspek keluasan, topik yang paling sering dibicarakan oleh remaja saat 

melakukan self-disclosure adalah mengenai selera dan minat, sedangkan yang 

memiliki persentase paling rendah adalah topik mengenai uang. Dari aspek 

kedalaman, menjelaskan bahwa jawaban yang paling banyak dipilih oleh 

remaja adalah tidak, berarti remaja tidak mengungkapkan apa-apa mengenai 

topik-topik pada aspek keluasan. Dari aspek target, diketahui bahwa remaja 

melakukan self-disclosure lebih tinggi kepada teman daripada kepada 

pengasuh. 

Beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan self-disclosure adalah 

perbedaan gender dan kebudayaan. Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa 

persentase laki-laki melakukan self-disclosure lebih tinggi daripada 

perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa bias budaya dan stereotip 

maskulinitas laki-laki tidak terdapat pada remaja di PSAA Wisma Putra 

Bandung. 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi Pengasuh 

a. Pengasuh diharapkan dapat meningkatkan pendekatan interpersonal 

yang lebih lekat pada masing-masing remaja sehingga dapat menjadi 

figur attachment pengganti orang tua yang lebih baik bagi remaja di 

PSAA.  

b. Pengasuh diharapkan dapat lebih mengutamakan kebutuhan remaja 

berkenaan dengan perasaan aman dan pemenuhan kebutuhan 

emosional lainnya yang dapat dipenuhi dari hubungan attachment yang 

baik. 

c. Pengasuh diharapkan dapat mendorong remaja untuk melakukan self-

disclosure pada orang lain, terrutama orang-orang di luar lingkungan 

PSAA, sebagai usaha membantu remaja untuk mencapai salah satu 

tugas perkembangannya yaitu membangun hubungan baru dengan 

orang lain. 

 

 



80 
 

Claudia Maria Elmonia, 2015 
HUBUNGAN ANTARA ATTACHMENT PADA PENGASUH DENGAN SELF-DISCLOSURE REMAJA DI 
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK WISMA PUTRA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Bagi Remaja 

a. Remaja diharapkan mau melakukan pendekatan interpersonal pada 

pengasuh agar hubungan attachment dengan pengasuh dapat terbentuk 

dengan lebih baik. 

b. Remaja diharapkan mau lebih membuka diri baik pada pengasuh 

maupun teman sebayanya, untuk melatih kemampuan interpersonal 

dalam usaha mencapai salah satu tugas perkembangan masa remaja.  

 

3. Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Sosial Asuhan Anak 

a. Lembaga diharapkan lebih mengutamakan perhatian berkenaan dengan 

attachment pada pengasuh agar terbentuk dilingkungan PSAA. 

b. Lembaga diharapkan dapat lebih sering mengadakan kegiatan rekreasi 

bersama, untuk menimbulkan rasa kebersamaan sebagai usaha untuk 

meningkatkan attachment remaja pada pengasuh. 

c. Lembaga dapat membuat pedoman khusus mengenai pengasuhan 

berkenaan dengan pentingnya attachment dan self-disclosure pada 

remaja. 

d. Jika dirasa perlu, lembaga dapat melakukan pelatihan attachment 

kepada pengasuh bekerjasama dengan pihak profesional seperti 

psikolog. 

 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan tema yang sama. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi penelitian 

sehingga hasil dapat digeneralisasikan. 

c. Peneliti selanjutnya dapat menggali mengenai attachment pada 

pengasuh melalui pendekatan penelitian lain, seperti pendekatan 

kualitatif, agar hasil menjadi lebih kaya. 

d. Hasil gambaran attachment pada pengasuh berdasarkan rentang usia 

dan gambaran self-diclsoure berdasarkan jenis kelamin diungkapkan 

karena data tersebut terjaring dalam kuesioner yang dibagikan. 
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Gambaran ini bisa dianalisis secara mendalam pada penelitian 

selanjutnya dengan tema yang sama. Peneliti selanjutnya juga dapat 

menggali faktor kepribadian, atau membahas dari segi kebudayaan 

mengenai self-disclosure sehingga kesimpulan yang diperoleh menjadi 

lebih komprehensif. 


