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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, peneliti menjabarkan mengenai kesimpulan dan saran terkait 

hasil penelitian dan bagian pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penelitian ini dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian, dari hasil 

sesi intervensi Cognitive Behavioral Therapy dan pembahasan dari penelitian 

ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, keempat partisipan mengalami bentuk 

kekerasan yang beragam mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan 

emosional dalam bentuk dan konteks yang bervariasi pula misalnya konteks 

konflik beda agama atau masalah diselingkuhi. Kedua, tingkat trauma 

psikologis, pada asesmen pra-intervensi didapati bahwa keempat partisipan 

terkategori mengalami trauma psikologis dalam kategori trauma KDP. Ketiga, 

Cognitive Behavioral Therapy cukup efektif dalam menurunkan tingkat 

trauma psikologis perempuan yang mengalami Kekerasan dalam Berpacaran 

(KDP). Refleksi dari partisipan dalam asesmen pasca-intervensi juga 

menunjukkan bahwa perubahan pola pikir, terutama dalam konteks KDP, dari 

pemikiran maladaptif menjadi pemikiran yang adaptif membantu partisipan 

untuk merasa, bersikap dan berperilaku lebih baik serta mampu lebih 

memaknai dengan baik setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan, terutama 

kejadian KDP yang sudah terjadi. 

5.2 Saran 

Berikut ini adalah saran dari peneliti kepada peneliti lain maupun praktisi yang 

memiliki ketertarikan terhadap topik penelitian KDP ini. 

5.2.1 Saran Metodologis  

Saran metodologis yang dapat diberikan antara lain: 

1. Melakukan mid-test pada penelitian selanjutnya, agar dapat 

mengantisipasi perubahan skor yang terjadi (baik meningkat atau 

menurun) pada pertengahan rangkaian intervensi yang sedang 

diberikan. 

2. Menjalankan penelitian selanjutnya dengan desain penelitian 

longitudinal untuk dapat terus memantau efek jangka panjang dari 

Cognitive Behavioral Therapy yang diberikan kepaa perempuan 

korban kekerasan dalam berpacaran. Melalui desain longitudinal, maka 

kemungkinan terjadinya relapse atau kekambuhan dalam gejala trauma 
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psikologis dapat dilihat dinamikanya dan dapat segera diantisipasi oleh 

peneliti dalam penelitian selanjutnya. 

3. Alat ukur PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) dapat diadaptasi secara 

komprehensif, baik dari segi bahasa, uji validitas, dan uji reliabilitas 

sesuai dengan prosedur psikometri yang berlaku, oleh peneliti lain 

dalam penelitian selanjutnya. Untuk kemudian dapat digunakan dan 

benar-benar sesuai untuk karakteristik populasi di Indonesia, termasuk 

juga bagi populasi penyintas KDP/KDRT. 

4. Idealnya, apabila dimungkinkan, penelitian selanjutnya perlu 

melakukan prosedur Randomized-Controlled Trial (RCT) dan  

menambahkan grup kontrol sebagai grup pembanding untuk melihat 

apakah hasil pasca-intervensi yang diperoleh grup yang mendapatkan 

intervensi/treatment adalah valid dan bukan hanya diperoleh secara 

kebetulan/by chance. 

5. Menerapkan metode terapi lainnya yang masih berada dalam payung 

psikoterapi kognitif-perilaku (cognitive-behavioral psychotherapies) 

seperti Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Rational-

Emotive Behavioral Therapy (REBT) dan Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy (MBCT) untuk kasus KDP.  

 

5.2.2 Saran Praktis 

Saran praktis yang dapat diberikan antara lain: 

1. Mempersiapkan waktu penelitian dengan lebih memadai untuk dapat 

melakukan follow-up test pada partisipan penelitian, dengan jarak satu 

sampai tiga bulan setelah asesmen pasca intervensi dilakukan. Dengan 

demikian, dalam penelitian selanjutnya, peneliti yang berikutnya dapat 

memantau dan melaporkan efek dari Cognitive Behavioral Therapy 

yang diberikan pada perempuan penyintas kekerasan dalam berpacaran 

untuk jangka rentang waktu yang lebih panjang. 

2. Memberi aksi PAR dalam bentuk dan metode yang lain juga. Aksi PAR 

dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dari pada partisipan. 

Beberapa jenis kegiatan/aksi lainnya yang dapaat diterapkan antara lain 

menonton video tayangan, atau film motivasi yang dapat mengubah 

dan mentransformasi pola pikir, dan melakukan kegiatan live-in untuk 

melihat kehidupan dari perspektif yang baru yang dapat mengubah pola 

pikir yang lama juga. 

3. Peneliti dalam penelitian selanjutnya harus memberi penekanan kepada 

partisipan penelitian bahwa terapi dalam artian sesungguhnya 

menuntut kemandirian dari partisipan dalam menjalankan teknik atau 
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keterampilan yang sudah diajarkan oleh peneliti setelah proses sesi 

intervensi atau terapi berakhir. Cognitive Behavioral Therapy baru 

tetap akan terasa manfaatnya, apabila teknik-teknik dalam terapi ini 

tetap dilakukan secara berkala dan konsisten oleh partisipan. 

4. Mencoba untuk menerapkan psikoterapi CBT pada populasi pelaku 

KDP/KDRT juga. Riset pada populasi ini juga masih sangat jarang 

untuk dilakukan dan akan menjadi sangat penting, karena untuk 

memutuskan mata rantai KDP/KDRT diperlukan intervensi, 

penanganan, dan pemulihan kepada pihak pelaku juga. 

5. Menyarankan kepada pihak kampus dan sekolah (SMP dan SMA), 

terutama kampus dan sekolah yang ada di Salatiga, untuk menyediakan 

sarana pelayanan psikologis yang komprehensif/lengkap dan 

terjangkau, sehingga penyintas dapat mencari bantuan ketika mereka 

memerlukannya. Sarana ini dapat berupa ketersediaan konselor, 

psikolog dan kelompok dukungan/support group. 

6. Memberikan pelatihan/konseling mengenai regulasi emosi kepada 

pelaku maupun penyintas KDP, agar rantai tindakan kekerasan secara 

umum, kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan KDP di dalam 

lingkungan relasi sosial dapat terputus sehingga pada akhirnya, dapat 

menciptakan sebuah komunitas dan masyarakat yang sehat pula. 

7. Memberikan konseling dan pendampingan yang efektif dan 

berkesinambungan kepada penyintas KDP secara khususnya, agar 

psychological well-being (PWB), resiliensi, rasa kebermaknaan hidup, 

dan self-esteem/rasa keberhargaan diri penyintas dapat meningkat dan 

dipulihkan kembali. 

8. Memberikan pelatihan psychological life skills/kecakapan psikologis 

kepada generasi muda (dalam rentang usia remaja hingga dewasa awal) 

di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Kecakapan psikologis yang 

diantaranya juga terdiri dari kecakapan pengatasan masalah emosi, 

kecakapan pengatasan masalah konflik dalam relasi/hubungan, 

kecakapan pemecahan masalah (problem solving) dan kecakapan untuk 

melakukan coping strategies, dapat membantu untuk mencegah 

terjadinya tindak kekerasan dalam berelasi, termasuk juga tindakan 

kekerasan yang terjadi dalam ranah berpacaran (KDP). 

 


