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BAB V 

                     PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kebahagiaan yang dialami mahasiswa merantau terkait dengan keuangan, 

pertemanan dan juga kesehatan. Keuangan berkaitan dengan adanya uang yang 

dimiliki. Pertemanan yaitu dukungan dari teman dapat membuat seorang 

mahasiswa jauh lebih bahagia. Pada kesehatan yang dimana setiap mahasiswa 

mengalami sakit dan pada akhirnya sembuh karena adanya dukungan dari orang 

sekitar dan kemandirian.. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, 

dapat diketahui bahwa mahasiswa dengan yang memiliki kebahagiaan dapat 

membuat dirinya jauh lebih tenang. Setiap partisipan memiliki makna 

kebahagiaan yang berbeda-beda. Pada partisipan SN, bahwa mengurangi beban 

orangtua dan memiliki penghasilan merupakan suatu kebahagiaan dalam dirinya, 

pertemanan yang baik dapat membuat dirinya jauh Bahagia. Dkungan orangtua 

disaat mengalami kesulitan selama merantau seperti misalnya sakit yang dapat 

membuat dirinya jauh lebih bahagia. Berbeda dengan PS yang dimana 

kemandirian adalah hal yang terpenting dalam mencapai kebahagiaan, demikian 

dengan pertemanan yang dimana merupakan hal terpenting dalam perantau. 

Mandiri dalam hal kesehatan, keuangan dan pertemanan dapat membuat 

partisipan jauh lebih bahagia. Pada partisipan HP bahwa uang merupakan suatu 

kebutuhan yang dimana dapat meningkatkan kebahagiaan. Selain itu, bahwa 

dengan adanya penyesuaian diri didalam perantauan dapat meningkatkan rasa    
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kebahagiaan dalam diri partisipan. Dukungan orangtua dapat membuat dirinya 

jauh Bahagia yang dimana perhatian dan rasa khawatir mereka merasa bahwa 

partisipan diperdulikan sama orangtua.  

B. Saran 

Saran-saran dalam penelitian ini adalah 

1. Bagi Mahasiswa merantau 

Mahasiswa merantau dapat meningkatkan kebahagiaan dalam dirinya 

dengan selalu berpikir positif, mandiri, terima keadaan dan juga membuat dirinya 

bisa dalam menghadapi masalah yang ada dalam perantauan. 

2. Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih mengembangkan landasan teori-

teori dari para ahli. Selain itu juga lebih menggali permasalahan yang dialami oleh 

mahasiswa sehingga ada penelitian lanjutan yang berupaya dapat meningkatkan 

kebahagiaan pada mahasiswa rantau lainnya. Selain itu juga, untuk penelitian 

selanjutnya dituntut untuk menambah subjek penelitian lebih banyak agar bisa 

menggali terkait kebahagiaan selain kesehatan, keuangan, dukungan orangtua dan 

lainnya.  

 

 

 


