
1 
Jhesika Ayu Rintono Putri, 2020  
UPAYA PENGASUH DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA REMAJA DI PANTI SOSIAL ASUHAN 
ANAK (PSAA) KOTA BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Panti Sosial Asuhan Anak 

(PSAA) Kota Bandung mengenai upaya pengasuh dalam memberikan dukungan 

sosial pada remaja, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya pengasuh dalam memberikan dukungan emosional bagi remaja di PSAA 

yaitu mengajak berdiskusi, memberikan saran, memberikan pemahaman, 

membimbing, mengingatkan, mendampingi remaja pada saat belajar, 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa dan nada suara yang 

lembut. 

2. Upaya pengasuh dalam memberikan dukungan informasional bagi remaja di 

PSAA yaitu menjelaskan bahwa masa pubertas akan terjadi pada semua anak, 

membicarakan, mengarahkan, dan memastikan agar anak menjaga kebersihan 

organ reproduksinya, menyarankan dan memperhatikan bagaimana pola makan 

yang baik untuk diet sehat, memberi arahan dalam mencegah kenakalan remaja, 

dan mengajarkan anak untuk menemukan sisi positif dari diri sendiri. 

3. Upaya pengasuh dalam memberikan dukungan instrumental bagi remaja di 

PSAA yaitu menyediakan dan mendiskusikan kebutuhan anak dalam 

menunjang fasilitas belajar, memilih dan membuat makanan yang mengandung 

gizi seimbang untuk menu makanan sehat, mengajak mengaji untuk 

nemanamkan nilai agama, memberikan kegiatan untuk mengembangkan minat 

dan bakat serta mengisi waktu liburan. 

4. Upaya pengasuh dalam memberikan dukungan penghargaan bagi remaja di 

PSAA yaitu melibatkan anak dalam bermusyawarah agar anak percaya diri dan 

disiplin, tidak memotong pendapat anak ketika berdiskusi, dan memberi pujian 

ketika anak melakukan sesuatu yang membuat bangga.
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B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang peneliti ajukan berdasarkan penelitian mengenai Upaya 

Pengasuh dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Remaja di Panti Sosial 

Asuhan Anak (PSAA) Kota Bandung dikemukakan sebagai berikut : 

1. Bagi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) 

Pengasuh diharapkan dapat meningkatkan dukungan emosional berupa 

mencegah terjadinya pelecehan seksual, dukungan informasional berupa 

mencegah anak merokok, dukungan instrumental berupa membiasakan anak 

gaya hidup sehat, dan dukungan penghargaan berupa perilaku anak untuk 

menghormati orang lain. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya hendaknya dapat memperluas populasi penelitian atau 

membandingkan dengan PSAA yang lain sehingga data yang diperoleh lebih 

baik dan diharapkan dapat menggunakan metode wawancara agar informasi 

yang didapat lebih mendalam, dan juga dapat melakukan penelitian pada 

variabel lain seperti dukungan keluarga 


