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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Secara umum, partisipan menyebut kasih sayang sebagai perhatian baik dari 

orangtua maupun dari sesamanya. Dalam observasi dan wawancara, sebagian 

menyebutkan atau mengungkapkan makna kasih sayang itu dengan lancar dan 

percaya diri, tapi ada pula yang terbata-bata kesulitan mengidentifikasi apalagi 

memberi contoh terkait apa itu kasih sayang. Perhatian itu dialami secara unik dan 

dimaknai beragam sehingga membentuk perilaku mereka kini juga nanti. 

Pada dimensi masa lalu, pertama terdapat kategori remaja panti bermasalalu 

indah yang memaknai kasih sayang sebagai hal yang dialami dan dikenali. Kedua 

adalah remaja panti bermasalalu prihatin yang memaknai kasih sayang sebagai hal 

yang tidak dikenali atau sesuatu hal yang hilang.  

Kemudian pada dimensi masa kini, ada 3 kategori remaja panti: 1) remaja 

panti penuh syukur yang memaknai kasih sayang sebagai motivasi dan hal yang 

disyukuri. Mereka memaknai kasih sayang sebagai motivasi; 2) Remaja panti 

penahan rindu yang memaknai kasih sayang sebagai kerinduan; 3) Remaja panti labil 

yang memaknai kasih sayang sebagai sesuatu yang terus berkekurangan.  

Selanjutnya pada dimensi masa datang, terdapat 2 kategori remaja panti: 1) 

remaja panti optimistis masa depan yang memaknai kasih Sayang sebagai orientasi; 

2) Remaja panti galau masa depan yang memaknai kasih sayang sebagai pencarian. 

Selain itu ditemukan pula model makna kasih sayang remaja di Panti Asuhan 

Bunda Serayu Banyumas yang menunjukkan ada dua konstruksi makna kasih sayang: 

1) kasih sayang lengkap karena saat kecil mengalami kasih dari orangtua (ayah dan 

ibu) kandungnya, dan 2) kasih sayang tidak lengkap karena tidak mengenal atau 

mengalami kasih sayang orangtua kandungnya. Di panti, para remaja menerima 

perhatian sebagai bentuk kasih sayang yang berasal dari keluarga baru (suster, 

pengasuh, sesama). Dari interaksi itu, lalu mereka pun menyiapkan masa depan. 
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5.2. Saran dan Rekomendasi 

Demikian rangkaian penelitian yang disusun dalam rangka meraih gelar 

magister ilmu komunikasi. Dari penelitian ini, peneliti memberi saran dan 

rekomendasi bagi: 

1. Peneliti selanjutnya bisa digali lebih dalam konstruksi makna kasih sayang 

orangtua dari remaja atau anak yang terpaksa menitipkan buah hatinya di 

panti asuhan. Bagaimana latar belakang atau hidden story serta perjuangan 

mereka hingga akhirnya sang anak terpaksa dititipkan dan bagaimana 

mereka menjaga atau menjalin kasih sayang terhadap anak-anak mereka di 

panti asuhan. Selain itu, bagaimana upaya orangtua menjelaskan kondisi 

yang serba sulit atau terbatas itu terhadap buah hati mereka. 

2. Penelitian berikutnya juga bisa mengangkat tema komunikasi keluarga 

dari fenomena panti asuhan ini lewat fenomenologi sebagai paradigma, 

teori, dan metode. 

3. Pengelola panti bisa mengupayakan pendekatan atau pola asuh sesuai 

kebutuhan afeksi masing-masing individu di panti. Pendampingan 

personal dan orangtua asuh juga live in atau tinggal di keluarga tertentu 

supaya partisipan bisa mengalami kasih sayang di tengah keluarga. 

4. Pemerintah kiranya bisa membuat program kunjungan rutin untuk 

menyapa langsung pengasuh serta mereka yang dititipkan di panti. Selain 

kunjungan formalitas untuk pengawasan keperluan legalitas misalnya 

terkait aspek pembuatan akata, tapi pemerintah juga bisa menurunkan 

timnya untuk datang bermain dan mendengarkan apa yang jadi kebutuhan 

mereka di bidang afeksi. Pendampingan psikologi dari ahli serta 

pembekalan keterampilan jadi hal yang juga dibutuhkan oleh mereka yang 

tinggal panti. 
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EPILOG 

 

Demikianlah rangkaian penelitian dalam rangka penyusunan tesis berjudul 

“Konstruksi Makna Kasih Sayang Remaja di Panti Asuhan Bunda Serayu 

Banyumas”. Kiranya proses, temuan, dan hasil dari penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan serta memberi manfaat positif dalam implementasi akademis. 

Pemaknaan, kategorisasi, serta model yang tersaji di penelitian ini kiranya bisa 

menjadi salah satu peta untuk sedikit memahami dinamika batin remaja panti serta 

menjawab kebutuhan setiap pribadi yang tinggal di panti. 

Ada sejumlah publikasi ilmiah terkait dinamika anak dan remaja di Panti 

Asuhan Bunda Serayu Banyumas yang diharapkan bisa memberikan sumbangsih bagi 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang sosial serta ilmu komunikasi. Publikasi itu 

antara lain berjudul “Komunikasi Verbal dan Non Verbal dalam Pembentukan 

Konsep Diri Anak Panti Asuhan Bunda Serayu” (Wicaksono & Novianti, 2021) 

dalam Jurnal Simbolika; “Analisis Komunikasi Multikultural dalam Penanaman 

Toleransi Anak Panti Asuhan Bunda Serayu Banyumas” (Wicaksono & Istiyanto, 

2022) dalam Jurnal Lontar; dan Karya Ilmiah berjudul “Studi Fenomenologi Makna 

Kasih Sayang Remaja di Panti Asuhan” yang terdaftar di Surat Pencatatan Ciptaan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2022). 

 Akhir kata, semoga mereka yang terpaksa tinggal di panti asuhan bisa 

tercukupi kebutuhannya, bukan sekadar fisik, melainkan juga afeksi. 

 

 

Salam. 

 

 

 

 

 


