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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Terdapat hubungan antara harga diri dan forgiveness pada wanita 

usia deawasa awal korban KDRT, yang mana wanita korban 

KDRT dengan harga diri yang tinggi akan lebih mampu melakukan 

forgiveness terhadap orang yang menyakitinya. Hal ini disebabkan 

bahwa wanita dengan self-harga diri yang tinggi akan lebih mudah 

untuk memaafkan dikarenakan mereka mampu menghadapi dan 

menyelesaikan peristiwa menyakitkan yang dialami. Orang yang 

memiliki harga diri tinggi tidak akan mengabaikan permasalahan 

yang dialami atau fokus untuk menyalahkan diri mereka. Akan 

tetapi mereka akan menghadapi permasalahan tersebut dan 

melakukan evaluasi terhadap diri mereka dengan permasalahan 

yang mereka alami.  

2. Terdapat hubungan antara self-compassion dan forgivness pada 

wanita usia deawasa awal korban KDRT, yang mana wanita 

korban KDRT dengan self-compassion yang tinggi akan lebih 

mampu melakukan forgiveness terhadap orang yang 

menyakitinya. Hal ini disebabkan bahwa wanita dengan self-

compassion yang tinggi akan lebih mudah untuk menerima 
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keadaan diri dan menyesuaikadengan keadaan yang dialami salah 

satunya dengan melakukan “intropeksi´. Sebab jika seseorang 

tidak mampu memberikan memaafkan akan memberikan dampak 

emosi negatif dan memengaruhi produktivitas dan kelangsungan 

hidupnya.  

B. Saran 

1. Bagi subjek penelitian diharapkan agar dapat menyadari 

bahwa memaafkan merupakan hal yang penting bagi 

seseorang yang memiliki sakit batin, sebab dengan 

menerima dan berdamai dengan kondisi tersebut hal itu tidak 

akan menjadi beban pada diri sendiri, keluarga, karir dan 

berbagai aspek yang ada dalam kehidupan. Seseorang 

seharusnya belajar untuk mencintai dirinya sendiri agar ketika 

disakiti individu tersebut mampu mengolah emosi dan 

melindungi dirinya sendiri dengan cara menerima dan 

berdamai dengan keaadaan. 

2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan 

penelitian dengan variabel yang lebih banyak dan faktor-

faktor ekternal lainnya, misalnya melakukan perbandingan 

umur, jenjang pendidikan, latar belakang budaya dan 

keluarga serta profesi yang dimiliki oleh subjek. Serta 

kalsifikasi terhdap berat ringanya kasus. 
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C. Kelemahan Penelitian  

1. Tidak melakukan pengontrolan karakteristik terhadap subjek, 

yaitu dengan melihat berat ringannya KDRT yang dialami, 

lama KDRT yang dialami.  

2. Obejektivitas validasi isi oleh pembimbing.  

3. Subjek yang sangat sedikit dengan jumlah 10 subjek 

 


