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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil dan 

pembahasan penelitian padda bab sebelumnya, implikasi dari hasil 

penelitian dan rekomendasi terkait penelitian yang telah dilakukan. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai 

hubungan kepuasan hidup dan perilaku altruistik pada remaja panti 

asuhan di Kota Bandung didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 

positif antara kepuasan hidup dengan perilaku altruistik yang 

signifikan. Artinya semakin tinggi perilaku altruistik, maka semakin 

tinggi pula kepuasan hidupnya. Sebaliknya, semakin tinggi 

kepuasan hidup, maka semakin tinggi perilaku altruistik yang 

mungkin dilakukan. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan 

antara kepuasan hidup dan perilaku altruistik, oleh karena untuk 

meningkatkan kepuasan hidup maka para remaja ini dapat dilatih 

untuk berperilaku altruistik. Sebaliknya, agar mereka meunculkan 

perilaku altruistik maka harus dikondisikan lingkungan yang dapat 

menumbuhkan kepuasan hidup  

1. Untuk menumbuhkan perilaku altruistik maka remaja perlu 

ditumbuhkan kepuasan hidupnya. 

2. Selain itu ditemukan juga jika remaja melakukan perilaku 

altruistik akan meningkatkan kepuasan hidup remaja tersebut. 

C. Rekomendasi  

1. Bagi Remaja Panti Asuhan 

Remaja panti asuhan diharapkan dapat menjadi acuan 

dalam mengetahui gambaran  mengenai perilaku altruistik  dan 

kepuasan hidup dalam proses pengembangan diri mereka 

terutama pada perilaku altruistik karena pada penelitian ini 

ditemukan bahwa perilaku altruistik pada remaja panti asuhan 

terhitung rendah.  
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2. Bagi Pengelola Panti Asuhan 

Bagi pengelola panti asuhan diharapkan dapat mengelola 

kondisi dan lingkungan panti asuhan sehingga mendukung 

remaja maupun penghuni panti asuhan lainnya dalam 

mengembangkan perilaku altruistik serta meningkatkan 

kepuasan hidup. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

wawancara yang mendalam terhadap responden penelitian 

sehingga dinamika perilaku altruistik lebih terungkap. 

b. Untuk penelitian selanjutnya, ketika menyebar kuesioner 

secara offline sebaiknya tidak di drop supaya mengurangi 

kemungkinan respoden bekerja sama dalam mengisi 

kuesioner. 

c. Karena menurut salah satu kepala panti asuhan di Kota 

Bandung, panti asuhan di Kota Bandung sudah cukup 

mendapat perhatian pemerintah sehingga memiliki 

kemungkinan yang besar pada variabel kepuasan 

hidupnya akan tinggi. Oleh karena itu penelitian 

berikutnya diharapkan memperluas sampel penelitian 

kepada panti asuhan lain yang kurang memperoleh 

penelitian. 

d. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan 

kesesuaian kuesiner dengan responden supaya tidak 

terjadi bias maupun salah interpretasi karena jawaban dan 

keadaan subjek yang tidak sesuai. 
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