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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan hasil dalam penelitian yang berjudul “Komunikasi 

Terapeutik dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus pada 

Yayasan Sapa Kabupaten Bandung)”, peneliti mendapatkan kesimpulan sekaligus 

jawaban dari setiap pertanyaan dan tujuan penelitian yang sebelumnya telah diuraikan 

dalam bab awal penelitian terkait komunikasi terapeutik yang digunakan oleh 

pendamping dan psikolog dalam proses pendampingan anak korban kekerasan 

seksual, sebagai berikut: 

5.1.1 Teknik Komunikasi Terapeutik 

Strategi komunikasi terapeutik yang dapat diterapkan pendamping dan psikolog pada 

anak korban kekerasan seksual, yaitu mendengarkan (listening), mengajukan 

pertanyaan terbuka (broad opening), mengulang (restarting), klarifikasi, refleksi, 

memfokuskan, membagi persepsi, identifikasi tema, diam (silence), informing, dan 

saran. Dengan kata lain seluruh teknik komunikasi terapeutik ini diterapkan oleh 

pendamping dan psikolog di Yayasan Sapa pada saat melakukan pendampingan 

dengan anak korban kekerasan seksual. 

 Namun, perlu menjadi catatan bahwa salah satu teknik, yaitu teknik 

mendengarkan (listening) dapat memiliki dua kemungkinan, antara lain efektif dan 

tidak efektif. Teknik mendengarkan (listening) dikatakan efektif pada saat anak 

terbuka dan komunikatif kepada pendamping dan psikolog. Sebaliknya, teknik ini 

menjadi tidak efektif pada saat anak tertutup, tidak komunikatif, dan tidak eskpresif 

saat sesi konseling sehingga membuat pendamping dan psikolog kesulitan mengorek 

informasi langsung dari anak. Sebagai tambahan, meskipun anak dinilai aktif 

berbicara, hal tersebut tidak serta merta membuat komunikasi menjadi efektif karena 

kemungkinan anak keluar dari konteks pembicaraan cukup besar. 



135 

 

 Dari temuan yang didapatkan setelah melakukan wawancara dengan informan 

terkait teknik mengulang (restarting), pada awalnya, teknik mengulang (restarting) 

dapat diterapkan dalam proses pendampingan. Namun, kemudian kedua informan 

utama yang berprofesi sebagai pendamping mengaku tidak lagi menerapkan teknik 

mengulang (restarting) apabila menemukan kesulitan, seperti jawaban anak yang 

kurang jelas dan anak terlalu aktif berbicara sehingga melewatkan penggunaan teknik 

tersebut pada beberapa kesempatan. 

 Selain itu, teknik identifikasi tema juga tidak sepenuhnya dilakukan oleh 

pendamping dan psikolog, di mana dua orang pendamping memilih untuk tidak 

melakukan teknik ini di awal pertemuan mereka dengan anak. Kendati demikian, 

seluruh pendamping dan psikolog tetap menyimpulkan tema yang sesuai dengan isi 

pembicaraan yang diungkapkan anak korban kekerasan seksual. 

5.1.2 Tahapan Komunikasi Terapeutik 

Dalam komunikasi terapeutik, terdapat empat tahapan yang dilakukan pendamping 

dan psikolog saat melakukan pendampingan dengan anak korban kekerasan seksual, 

yakni tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Keempat 

tahapan tersebut dilakukan dan menjadi inti dari ragam proses pendampingan di 

Yayasan Sapa Kabupaten Bandung. 

 Masing-masing tahapan tersebut memiliki tujuan tersendiri. Di tahap 

prainteraksi, pendamping dan psikolog perlu mempersiapkan kebutuhan dan usaha 

mengeksplorasi diri agar siap menghadapi kasus. Selanjutnya, tahap orientasi 

dilakukan untuk memulai dan membina hubungan saling percaya dengan anak dan 

melakukan kesepakatan untuk sesi konseling. Ketiga, tujuan tahap kerja lebih 

bermakna untuk memandirikan anak. Dan terakhir, tahap terminasi merupakan tahap 

di mana anak mengungkapkan keberhasilan, pendamping dan psikolog melakukan 

evaluasi, dan merencanakan untuk mengakhiri proses pendampingan. 
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5.1.3 Teknik Komunikasi pada Anak 

Teknik komunikasi pada anak dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan 

komunikasi nonverbal. Teknik komunikasi verbal yang biasa digunakan dalam 

komunikasi terapeutik, yaitu bercerita (story telling), biblioterapi (bibliotheraphy), 

mimpi, menyebutkan permintaan, bermain dan permainan, melengkapi kalimat 

(sentence completion), dan teknik pro dan kontra. Dari ketujuh bentuk komunikasi 

verbal yang telah disebutkan, empat di antaranya digunakan dalam komunikasi 

terapeutik dengan anak korban kekerasan seksual di Yayasan Sapa, yaitu bercerita, 

bermain, pro dan kontra, dan menyebutkan permintaan. 

 Sedangkan untuk teknik komunikasi nonverbal, dari kelima bentuk 

komunikasi nonverbal yang ada, tiga di antaranya kerap dipraktikkan oleh 

pendamping dan psikolog saat melakukan pendampingan dengan anak korban 

kekerasan seksual di Yayasan Sapa, antara lain menggambar, nada suara, dan 

sentuhan. 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Akademis 

Komunikasi terapeutik yang dikaji terkait 11 teknik komunikasi terapeutik, empat 

tahapan komunikasi terapeutik, dan teknik komunikasi pada anak yang meliputi 

komunikasi verbal dan nonverbal ini secara teoretis diharapkan mampu meningkatkan 

wawasan dalam kajian komunikasi kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan, 

khususnya pendamping, psikolog, dan konselor serta pasien atau klien. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Dalam bentuk praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

pada tenaga kesehatan terkait komunikasi terapeutik yang dapat diterapkan pada saat 

proses pendampingan anak korban kekerasan seksual. Ditambah, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 
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terkait komunikasi terapeutik secara umum dan penelitian mengenai pendampingan 

anak korban kekerasan seksual secara khusus. 

5.3 Rekomendasi 

5.3.1 Rekomendasi Akademis 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memfokuskan penelitian pada 

komunikasi terapeutik dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual di 

Yayasan Sapa Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, komunikasi terapeutik 

dibatasi pada bagaimana teknik komunikasi terapeutik, bagaimana tahapan-tahapan 

komunikasi terapeutik, serta bagaimana komunikasi verbal dan nonverbal yang 

diterapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dan lebih luas 

dengan mengganti subjek pada usia remaja dan dewasa, serta tempat penelitian di 

yayasan atau instansi kesehatan lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat 

melakukan penelitian sejenis terkait komunikasi terapeutik bagi kesembuhan klien di 

bidang kesehatan lainnya. 

5.3.2 Rekomendasi Praktis 

a. Yayasan Sapa Kabupaten Bandung diharapkan terus meningkatkan dan 

mengevaluasi kinerja pendamping dan psikolog untuk memaksimalkan tugas 

dalam memberikan pelayanan dari berbagai aspek, khususnya kepada anak 

korban kekerasan seksual. 

b. Yayasan Sapa Kabupaten Bandung disarankan menambah tenaga pendamping 

dan psikolog untuk membantu mengurangi rasa trauma pada anak-anak 

korban kekerasan seksual. Selain itu, tambahan pelatihan pun dibutuhkan 

untuk memaksimalkan kinerja pendamping dalam pendampingan kasus 

kekerasan seksual di Komunitas Bale Istri. 


