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E. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Hasil penelitian yang tersaji secara grafik maupun statistik menunjukkan 

penurunan reaksi emosi marah dengan ditunjukkannya penurunan skor ChIA 

(Children Inventory of Anger) antara sebelum dan setelah diberikannya tritmen 

terapi kognitif perilaku. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh kesimpulan 

bahwa terapi kognitif perilaku dapat secara efektif menurunkan reaksi emosi 

marah pada remaja dengan sindrom Asperger. 

Saran  

Mengingat pentingnya kemampuan mengelola emosi marah bagi para 

remaja tak terkecuali yang memiliki sindrom Asperger agar dapat membina relasi  

yang lebih adaptif  dengan lingkungan sosialnya maka diberikan saran: 

1. Bagi partisipan: 

a. Agar selalu ingat untuk menggunakan perangkat-perangkat emosional 

yang disukai saat  merasakan tanda-tanda rangsang emosi marah  mulai 

menyerangnya. Dengan pengggunaan perangkat-perangkat tersebut 

akan membuat reaksi emosi marah partisipan menjadi lebih bisa diterima 

oleh lingkungan dan menghindarkannya partisipan dari stres akibat 

masalah-masalah berkaitan dengan pergaulannya.  

b. Partisipan diharapkan rutin mengkonfirmasi setiap hal yang dirasakan 

membingungkan atau meragukan. Misalnya dengan menggunakan kata-

kata, "Saya kurang paham, dengan maksud anda", atau "Apakah kamu 

sungguh-sungguh dengan hal itu?" sehingga mengurangi 

kesalahpahaman dalam persepsi. 

2. Bagi orangtua dan guru agar memberi kesempatan pada partisipan untuk 

mempraktekkan penggunaan perangkat-perangkat emosional yang disukai 

dan mengarahkan pemilihan perangkat emosional yang semakin halus dan 

lebih bisa diterima oleh lingkungan. Berikan reward pada perilaku positif yang 

berhasil dilakukan partisipan agar menjadi perilaku positif yang terus 

dipertahankan. 

3. Berkaitan dengan keterbatasan dalam penelitian ini yang berhubungan 

dengan jumlah partisipan yang hanya satu orang karena sulitnya mencari 

partisipan yang sesuai dengan kriteria penelitian, maka penulis mengajukan 
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saran bagi peneliti selanjutnya untuk memperkaya hasil penelitian ini ke 

depannya, yaitu: 

a. Menambah waktu penelitian untuk bisa memperluas jangkauan dalam 

pencarian partisipan penelitian sehingga nantinya mampu mendapatkan 

jumlah partisipan yang lebih banyak. 

b. Memodifikasi desain penelitian agar tidak hanya sekedar pretest – 

posttest sehingga nantinya data yang didapatkan bisa lebih banyak.  
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