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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Secaraumum, 

penelitianinitelahmencapaitujuannyayaknimenghasilkanprogram 

konselingkrisisyang efektifuntuk menurunkan kecemasan anak korban kekerasan 

seksual.Berdasarkantemuanpenelitiandanpembahasannyadapatditarikbeberapakesi

mpulanpenelitiansebagaiberikut. 

 

1. Kondisi AwalKecemasan AnakKorbanKekerasanSeksual 

Hasil penelitian mengindikasikan profil tingkat kecemasan anak korban 

kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu berada pada kategori cukup 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan di lapangan bahwa 

subyek FO diindikasi menunjukkan kecemasan bukan disebabkan tindak 

kekerasan seksual yang dialaminya namun kecemasan akibat sikap dari 

keluarganya, sehingga FO tidak dapat dianggap  sebagai subyek penelitian. 

 Berdasarkan beberapa studi terdahulu dan perolehan data di lapangan 

dapat disimpulkan bahwa kecenderungan tingkat kecemasan anak banyak 

dipengaruhi oleh faktor penerimaan lingkungan dan keluarga. Tingkat 

kecemasan anak mengalami kenaikan karena tidak adanya media yang 

membantunya dalam merefleksikan bentuk kecemasan yang dihadapinya. 

 

2. Deskripsi Pelaksanaan Konseling Krisis dengan Pendekatan 

Konseling Realitas 

Penerapan program konseling krisis dengan pendekatan konseling realitas 

dilaksanakan oleh sebuah Tim Krisis yang terlebih dulu dibentuk dengan 

beranggotakan Dokter, advokat, psikoog dan konselor. Program ini difokuskan 

untuk mengurangi tingkat kecemasan terhadap anak, yang mencakup 

kecemasan fisiologis, kognitif dan emosi. Dari ketiga aspek kecemasan 

tersebut, kecemasan fisiologis merupakan aspek terendah yang ditunjukkan 
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oleh konseli. Sedangkan kecemaan emosi merupakan aspek yang 

mendominasi. Adapun instrumen yang digunakan dalam pemberian konseling 

realitas cukup efektif seperti “feeling worksheet”; “feeling face chart 

”;“False Belief”; “How I Have Fun”; “Who Care About Me”; “Something I 

Get Angry”;“Three Wishes”; “Choice I Made” dan “jurnal konseling”. 

Beberapa penggunaan  instrumen tersebut didasarkan atas kajian pustaka dan 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengukuran dilakukak pada 

setiap sesi, dengan konseli mengisi instrumen Taylor’s Manifest Anxiety Scale 

(TMAS). 

 

3. Pengaruh Konseling Krisis dengan Pendekatan Konseling Realitas 

untuk Menurunkan Kecemasan Anak Korban Kekerasan Seksual 

Berdasarkan hasil dari analisis data yang menggunakan inspeksi visual, 

maka intervensi konseling realitas yang dilakukan oleh peneliti, telah teruji 

dan cukup berpengaruh dalam mengurangi beberapa aspek kecemasan yang 

dialami oleh  anak korban kekerasan seksual.  Hal ini bisa dilihat pada level 

perubahan grafik dan kecenderengun arah konseli. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkanhasilpenelitianmakadiberikanrekomendasikepadapihak-pihak 

yang terkait, sebagaiberikut. 

1. Bagi konselor sekolah/ guru bimbingan dan konseling 

Apabila menghadapi kasus atu permasalahan anak didik yang serupa, 

diharapkan dapat melaksanakan pemberian intervensi sesuai dengan tumbuh 

kembang peserta didik. Konselor dapat membuat rancangan intervensi yang 

diperlukan dengan mengambil referensi dari penelitian ini. Untuk 

keberhasilan konseling krisis, maka guru harus bekerjasama dengan tenaga 

profesional yang lain seperti dokter, psikolog maupun advokat. 

 

2. Bagi Civitas Akademik Program Studi Bimbingan dan Konseling 
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Penerapan dan pengembangan dari konseling krisis masih belum begitu 

luas. Untuk itu, dengan adanya penelitian yang mengkaji konseling krisis 

diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan khazanah keilmuan 

dalam dunia bimbingan konseling. 

 

3. PihakOrangtua 

Bagi para orang tua baik yang anaknya menjadi korban tindak kekerasan 

seksual maupun tidak, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan para 

orang tua dapat memahami tentang arah kebutuhan dan perkembangan yang 

dibutuhkan oleh anak. para orang tua dapat mengetahui hal-hal apa saja yang 

harus dilakukannya. 

 

4. PenelitiSelanjutnya 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah 3 orang, sehingga 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil yang didapat tidak bisa digunakan 

untuk men generalisir semua kasus atau masalah yang sama dengan 

penelitian ini. Untuk itulah peneliti mengharap kepada penelitia selanjutnya 

dapat mengembangkannya dengan sampel dan area yang lebih luas. Hal ini 

bisa juga meliputi pengembangan tentang metodologi yang digunakan teknik 

konseling serta analisis data yang nantinya dipakai. 


