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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Sikap asertif santri remaja putri Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin 

Berdasarkan hasil analisis data melalui skala asertif diperoleh hasil 

bahwa tingkat sikap asertif santri remaja putri Pondok Pesantren Miftahul 

Mubtadiin terbagi menjadi 2 kategori yaitu kategori sikap asertf tinggi 

memiliki prosentase 98,8%, sedangkan sikap asertif sedang 1,2%. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tingkat sikap asertif santri remaja putri di 

Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk berada pada kategori 

tinggi dengan prosentase 98,8%. 

2. Kebahagiaan santri remaja putri Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin 

Berdasarkan hasil analisis data melalui OHQ (Oxford Happiness 

Questionnaire) diperoleh hasil bahwa tingkat kebahagiaan santri remaja 

putri Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin terbagi menjadi 3 kategori 

yaitu kategori kebahagiaan tinggi memiliki prosentase 52,4%, kategori 

kebahagiaan sedang 43,9%, dan kebahagiaan rendah 3,7%. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kebahagiaan santri remaja putri di Pondok 

Pesantren berada pada kategori tinggi dengan prosentase 52,4%. 

3. Hubungan Sikap Asertif dengan Kebahagiaan Santri Remaja Putri Pondok 

Pesantren Miftahul Mubtadiin 

Berdasarkan hasil analisis uji korelasi product moment antara sikap 

asertif dengan kebahagiaan santri remaja putri Pondok Pesantren Miftahul 
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Mubtadiin menunjukkan angka sebesar 0.325 dengan p = 0.003. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asertif dan 

kebahagiaan, dapat dijelaskan dengan (rxy = 0,325; sig = 0,003 dan α < 

0,005), atau dapat diartikan dengan adanya korelasi yang signifikan antara 

sikap asertif dan kebahagiaan. 

B. Saran  

Hasil penelitian ini perlu ditindak lanjuti untuk menghubungkan 

asertif dengan kebahagiaan dengan metode eksperiment. Hal ini dilakukan 

agar hasil dari pengaruh sikap asertif pada kebahagiaan bisa lebih jelas. 

Hasil dari penelitian ini juga perlu mendapat perhatian dari 

berbagai pihak, diantaranya: 

1. Pondok Pesantren Putri Miftahul Mubtadiin 

Bagi pondok pesantren agar supaya tetap membudayakan sikap 

asertif dalam kominikasi yang akan menjadikan keharmonisan sosial 

baik ketika berada dalam Pondok Pesantren maupun ketika sudah 

pulang dari pesantren yang secara tidak langsung akan memberikan 

kontribusi kebahagiaan dalam kehidupan santri. 

2. Bagi santri putri Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin 

Hendaklah bagi para santri terus berkonsisten terhadap pola 

komunikasi yang telah ada sehingga bisa memberikan dampak positif 

bagi diri sendiri maupun orang lain serta berdampak pada kesehatan 

mental, karena dengan terbiasa memiliki sikap asertif dan 

menerapkannya pada kehidupan sehari-hari maka dapat membantu 
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santri untuk menjadi pribadi bahagia dan bisa menciptakan 

keharmonisan sosial. Hal ini membantu santri untuk mencitakan iklim 

dalam pesantreen yang hangat dan bersahabat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik, namun 

dalam upaya menyempurnakan penelitian ini peneliti tetap 

menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan sehingga menjadi 

keterbatasan peneliti dalam menyempurnakan hasil penelitian, 

sehingga untuk peneliti selanjutnya  diharap lebih fokus terhadap sikap 

asertif sebagai mediasi kebahagiaan dalam hidup dengan metode 

penelitian eksperiment, atau mencari faktor-faktor lain yang bisa 

memberikan efek kebahagiaan bagi kehidupan.  

Bagi peneliti lain diharapkan untuk mempertimbangkan 

kembali kelemahan-kelemahan yang ada pada penelitian ini terkait 

keterbatasan peneliti untuk mencari refrensi yang lebih baik, juga 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya membuat instrument penelitian 

yang memiliki validitas serta reliabilitas yang lebih baik, serta 

menambah wawancara secara mendalam terkait kebahagiaan dan 

faktor-faktor yang mendukungnya. Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan menambah variabel lain yang terbaru agar dapat 

mengungkap faktor lain yang bisa mempengaruhi kebahagiaan. 

 


