
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Pada bagian bab kelima ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

disesuaikan dengan hasil penelitian ini. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

terapi teknik desensitisasi sistematis efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan pada 

perempuan korban kekerasan dalam berpacaran. Hal ini terlihat dari hasil analisis pasca 

intervensi pada partisipan penelitian, yang menunjukan adanya penurunan tingkat 

kecemasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Penurunan tingkat kecemasan 

pada masing-masing partisipan yaitu, EM yang sebelumnya mengalami tingkat 

kecemasan berkategori tinggi menurun menjadi tingkat kecemasan berkategori rendah. 

Begitupun IT yang sebelumnya tingkat kecemasan berkategori tinggi menurun menjadi 

kategori rendah.  

Hasil refleksi pada masing-masing partisipan pasca intervensi adalah mereka 

merasakan manfaat yang positif setelah mengikuti terapi ini. Mereka bersyukur untuk 

terapi ini, karena mereka dapat mengetahui  cara mengatasi kecemasan yang mereka 

alami, rileksasi sangat membantu mereka menjadi tenang dan rileks. Teknik rileksasi 

memberikan manfaat paling besar bagi semua partisipan, dan dianggap paling mampu 

menurunkan tingkat kecemasan pada perempuan korban kekerasan dalam berpacaran. 

Selain rileksasi, teknik edukasi juga merupakan salah satu teknik yang dapat memberikan 

pengetahuan untuk bagaimana mereka mengelola pikiran yang negatif menjadi pikiran 

yang positif saat mereka merasa cemas. 

Dampak yang mereka alami setelah mengikuti terapi teknik desensitisasi sistematis 

ini ialah mereka merasakan tubuh terasa segar dan beban terasa ringan dibandingkan 

sebelumnya. Secara ketrampilan mereka telah memahami terapi ini dan mampu 

mempraktekan sendiri. Secara fisik terlihat lebih fres dan dapat diatakan lebih responsif 

saat ketemu. Secara batin, mereka lebih tenang dan kelihatannya sudah lebih santai.  

 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka terdapat 

dua saran yang dapat diperhatikan dari penelitian ini yaitu: 

 

5.2.1 Saran Metodologis 

Berikut adalah saran metodologis yang dapat diberikan: 

1. Intervensi dengan teknik desensitisasi sistematis (TDS) hendaknya diberikan 

kepada populasi yang lebih banyak karena berdasarkan data bahwa jumlah kasus 

KDP di Indonesia cukup besar. Kemudian setelah intervensi sebaiknya dilakukan 

follow up pada jangka waktu yang lebih panjang, hal ini bertujuan untuk melihat 

dampak jangka panjang setelah diberikan intervensi TDS pada korban KDP yang 

mengalami kecemasan atau ketakutan. 

2. Dalam rancangan intervensi sebaiknya jadwal pelaksanaan pertemuan antara 

partisipan dengan peneliti ditambahkan agar partisipan dapat mengetahui cara 

pengendalian kecemasan yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti juga dapat 



mengetahui lebih banyak mengenai masalah yang dihadapi partisipan dan efek 

dari intervensi yang diberikan. 

3. Sebelum memberikan intervensi sebaiknya peneliti mempersiapkan diri dalam hal 

komunikasi agar dalam proses intervensi partisipan dengan mudah memahami 

setiap instruksi-instruksi dari peneliti. Karena proses intervensi TDS selalu 

menggunakan komunikasi verbal. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Berikut adalah saran praktis yang dapat diberikan: 

1. Intervensi dengan TDS efektif membantu menurunkan tingkat kecemasan dan 

ketakutan pada korban KDP. Teknik ini agar dapat dilakukan kepada korban 

kekerasan yang lain seperti KDRT yang mengalami kecemasan. 

2. Peneliti sebaiknya melakukan follow up terhadap setiap partisipan dalam jangka 

waktu yang lebih lama. Misalnya setelah 1 bulan hingga 3 bulan setelah proses 

penelitian berakhir. Hal ini bertujuan untuk melihat efek jangka panjang dari 

intervensi kelompok TDS yang telah diberikan. Selain itu, manfaat follow up 

adalah untuk mengingatkan partisipan agar kembali mengingatkan cara 

mengendalikan kecemasan yang pernah diperoleh selama mengikuti intervensi. 

3. Partisipan yang sudah memperoleh materi mengenai cara-cara mengendalikan 

kecemasan hendaknya terus melakukan setiap saat agar manfaat yang di peroleh 

lebih besar dalam diri partisipan. 

4. Pentingnya memberikan rasional terhadap keluarga partisipan yang mengalami 

kecemasan. Hal ini berguna agar keluarga dapat membantu partisipan dalam 

mengatasi aau mengurangi rasa cemas ketika partisipan mengalami. 

5. Sebaiknya peneliti bekerja sama dengan LSM untuk sosialisasi pada kawula muda 

yang mengalami kecemasan akibat KDP hendaknya berkonsultasi kepada 

psikolog/ konselor sehingga tidak mengalami suatu hambatan dalam diri. Bagi 

yang sedang menjalani hubungan berpacaran sebaiknya hindari bentuk kekerasan. 

 

 

 

 

 

 

 


