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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui 

wawancara maupun observasi maka dapat disimpulkan beberapa hal 

berikut: 

Remaja yang menjadi subjek dalam penelitian ini mengalami trauma akibat 

kekerasan yang dialami sejak kecil hingga saat ini. Dampak kekerasan yang 

dialami subjek bermacam-macam, mulai dari perasaan dendam maupun 

sakit hati kepada pelaku kekerasan hingga kepada karakter yang tidak baik 

seperti kesulitan mengambil keputusan, kesulitan dekat dengan lawan jenis, 

dan lain-lain. Ketiga subjek penelitian ini juga sempat ada dalam masa 

existensial vacuum dimana subjek merasa hidupnya tidak bermakna dan 

tidak berarti sehingga seringkali muncul perasaan ingin bunuh diri, kecewa 

dengan keadaan dan penyesalan lahir di keluarga tersebut. Masa kehampaan 

tersebut tidak berlangsung lama, ketiga subjek dalam penelitian ini 

memiliki keinginan untuk hidup bermakna yang muncul dari keluarga 

maupun komunitas yang mendekatkan subjek kepada Tuhan. Keinginan 

hidup bermakna itu juga di dukung oleh beberapa faktor dan aspek. Faktor I 

Am, I Can, dan I Have semua dimiliki oleh ketiga subjek dengan intensitas 

yang berbeda-beda. Aspek yang berpengaruh kepada subjek seperti 

kemampuan regulasi emosi (emotional regulation), impulse control, 

optimism, menganalisis sebab akibat sebuah masalah, empati, self efficacy, 

reaching out, insight, kemandirian, hubungan, inisiatif, kreativitas, humor, 
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dan moralitas muncul dengan intensitas yang berbeda-beda juga kepada tiap 

subjek.  

B. Saran 

1. Bagi subjek penelitian  

 Kemampuan resiliensi tiap orang berbeda-beda, aspek dan faktor 

yang berpengaruh pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi tiap subjek. 

Subjek perlu tetap tangguh untuk menghadapi setiap ketakutan, kebencian 

dan kemarahan yang ada tidak perlu mengambil keputusan yang buruk 

seperti bunuh diri ataupun pergi dari rumah. Mendekatkan diri kepada 

Tuhan menjadi kunci utama, kemudian perlu mengembangkan potensi 

positif dalam diri dan mendekatkan diri kepada orang-orang terdekat 

menjadi hal yang penting juga.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang resiliensi trauma 

pada korban kekerasan dalam keluarga perlu memperhatikan keterbukaan 

subjek, peneliti perlu menjalin rapport yang baik dan dengan waktu yang 

panjang dengan subjek karena untuk beberapa orang kasus kekerasan yang 

terjadi padanya adalah sebuah aib dan luka yang dalam sehingga tidak 

mudah untuk menceritakan kepada orang asing. Peneliti juga harus 

menentukan subjek triangulasi yang memang memiliki kedekatan yang 

dalam dengan subjek karena akan kesulitan jika menggunakan keluarga 

sebagai subjek triangulasi dimana kejadian kekerasan ini adalah sebuah aib 

yang tidak layak untuk diceritakan kepada orang lain. 


