
 
 

91 
 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, peran  subjek sebagai 

tim walikat menimbulkan stres pada waktu sebelum maupun sesudah 

melaksanakan tugas. Keadaan stres dipengaruhi oleh keadaan usia 

subjek yang sudah tidak selayaknya dilibatkan dalam tugas eksekusi, 

frekuensi tugas yang sering terlibat menjadi tim eksekusi pidana 

mati, kurangnya persiapan mental menghadapi tugas maupun pasca 

bertugas, kemudian pemilihan coping yang kurang diperhatikan 

dalam mengahadapi situasi stres sehingga membuat coping yang 

dilakukan kurang efektif, keadaan yang selalu siap perintah serta 

jenuh dengan situasi pekerjaan. 

Masih ada subjek yang berada dalam situasi stres seperti 

emosi yang kurang stabil. Ketiga subjek berusaha tidak mengingat 

tugas yang pernah mereka lakukan terkait eksekusi pidana mati.  

Menghadapi situasi menekan tersebut ketiga subjek lebih 

banyak menggunakan emotional focused coping dari pada problem 

focused coping.Emotional focused coping yang digunakan ialah 

acceptance, denial, positive reappraisal, displacement, sublimasi, 

escape avoidance, represi. Sedangkan contoh dari problem focused 

coping yang mereka gunakan yaitu active coping dan seeking social 

support.  
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B. Saran 

1. Bagi Subjek Penelitian 

Subjek diharapkan bisa menggunakan coping yang efektif 

untuk mempersiapkan mental dalam melaksanakan tugas. Subjek 

lebih baik terbuka apa yang dirasakan kepada orang terdekat 

untuk mengurangi beban dari perasaan. Subjek juga bisa 

mengelola pikiran dan perasaannya saat melaksanakan tugas 

maupun setelah bertugas, saling menghibur atau melakukan hal 

positif lainnya sebagai pengalihan pada stressor.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bisa mengumpulkan data lebih dalam dengan 

melakukan wawancara dan obeservasi lebih sering serta mencari 

informan lebih dari satu untuk memperkaya pengumpulan data 

penelitian, memanfaatkan waktu wawancara dengan subjek 

sebaik mungkin. Membuat pedoman wawancara lebih terstruktur 

yang diberikan kepada seluruh subjek untuk memperkaya 

informasi penelitian. 

3. Bagi Kepolisian 

Bagi Kepolisian khususnya Brimob sebaiknya lebih 

memperhatikan keadaan psikologis dengan melakukan 

mendampingan secara merata pada anggota yang bertugas 

sebagai tim eksekusi pidana mati baik sebelum bertugas maupun 

setelah bertugas, untuk menjaga keadaan mental anggota agar 

tetap dalam keadaan yang sehat. Serta membatasi maksimal 

tugas menjadi tim eksekusi.  


