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BAB VI 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang „Dampak 

Psikologis pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual‟ 

melalui tahap wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa 

ada dampak psikologis negatif dan dampak psikologis positif pada 

masing – masing subjek setelah pernah mengalami kekerasan 

seksual. Dampak psikologis negatif cenderung lebih menonjol dan 

sangat dirasakan saat pada diri subjek. Beberapa dampak psikologi 

negatif yang dirasakan subjek ada depresi, cemas, stress, rasa malu 

dan rasa bersalah.  

Dampak psikologi positif yang paling banyak dirasakan 

subjek yaitu meningkatkan percaya diri dan penyesuaian diri dengan 

keadaan. Adanya faktor internal dan faktor ekternal yang 

mempengaruhi dalam masing – masing dampak psikologis negatif 

dan positif. Faktor internal subjek dalam dampak psikologi yang 

sangat terpengaruh secara keseluruhan yaitu motivasi, konsep diri 

dan kondisi emosi subjek. Faktor eksternal dalam dampak psikologi 

yang mempengaruhi ada dukungan sosial dan lingkungan 

 

 

 

 



 
 

137 

 
 

B. Saran 

1. Bagi wanita dewasa awal korban kekerasan seksual 

Kekerasan seksual bukanlah kejadian yang diharapkan 

oleh siapapun. Wanita yang terpaksa harus mengalami kekerasan 

seksual, disarankan untuk : 

a. Korban dapat mencoba melakukan penyembuhan luka batin 

untuk memaafkan dan mengampuni diri, dengan cara seperti 

konsultasi dengan konselor, mencari nasihat dengan orang 

sekitar yang dipercaya secara positif, melakukan katarsis. 

b. Mencari lingkungan eksternal yang positif untuk 

meminimalisir dampak psikologi negatif. Wanita korban 

kekerasan seksual disarankan jangan menutup diri dari 

lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang dapat mendukung 

para korban, akan membantu masa pemulihan agar korban 

tidak merasa sendiri dan semakin terpuruk dari masalahnya, 

agar tidak memunculkan perilaku negatif dan keputusan 

buruk. Lingkungan juga dapat membantu korban agar dapat 

bangkit dan berkembang.  

c. Saran lain yang dapat peneliti anjurkan adalah pilihan dari 

para korban, untuk melaporkan pelaku kekerasan seksual pada 

lembaga yang dapat menangani untuk menerima efek jera, 

agar dapat mengurangi jumlah korban kekerasan seksual yang 

dapat muncul. 

2. Bagi orang disekitar wanita dewasa awal korban kekerasan 

seksual 
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Bagi orang disekitar korban agar dapat memberi dukungan 

moral dan ada disamping korban saat subjek dalam kondisi 

terburuknya. Usia dewasa awal merupakan tahap penting dalam 

hidup individu. Korban yang telah mengalami kekerasan seksual, 

membutuhkan keberadaan orang lain yang dapat mendukung dan 

menerima kondisi korban dengan apa adanya. Dukungan yang 

diterima dengan berada di sekitar korban dapat membantu korban 

agar tidak merasa sendiri dan mencegah keputusan buruk yang 

mungkin dipilih korban. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang korban 

kekerasan seksual dapat mencari dan mendalami teori agar 

dapat memperluas referensi data.  

b. Peneliti selanjutnya dapat mencari subjek yang berada 

disekitar peneliti untuk mempermudah proses pengambilan 

data. Peneliti mengalami sedikit kesulitan karena salah satu 

subjek yang bersedia dalam penelitian ini berada di kota lain 

dengan jarak tempuh yang cukup jauh dan wawancara 

menjadi sedikit terburu -  buru karena menyesuiakan waktu 

peneliti dan subjek.  

c. Pembangunan rapport harus diulang setiap pertemuan dengan 

subjek agar subjek benar – benar merasa nyaman, karena 

kasus kekerasan seksual dengan kronologi, membahas pelaku 

dan cerita subjek tidak mudah untuk diungkap kembali oleh 

subjek.  
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d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menenangkan kondisi 

subjek seperti semula, jika subjek merasakan kembali 

berbagai emosi yang pernah dirasakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


