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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan 

bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah pada Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Tegal masih banyak 

terjadi. Hampir seluruh siswa mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. 

Persentase pada SMA sebesar 94% dan SMK sebesar 98% yang mengaku pernah 

mengalami kekerasan di sekolah dalam berbagai macam bentuk. SMK lebih 

banyak mengalami kekerasan di sekolah dibandingkan dengan SMA. Kekerasan 

yang paling banyak terjadi di SMA dan SMK adalah kekerasan psikis. 

Selanjutnya, setelah kekerasan psikis disusul kekerasan fisik. Kekerasan sosial 

dan kekerasan seksual tidak terlalu banyak dialami oleh siswa di sekolah. 

Kekerasan yang paling sedikit dialami oleh siswa yaitu kekerasan seksual. Semua 

bentuk kekerasan yang terjadi termasuk dalam kategori sedang. 

 

7.2 Saran  

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka perlu adanya upaya untuk 

mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Oleh karena itu, 

peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

 

 



85 
 

1. Bagi Sekolah 

Sekolah menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah dengan cara 

mensosialisasikan kepada anak tentang tindakan - tindakan yang tergolong 

sebagai kekerasan dan dampak kekerasan yang terjadi. 

Sekolah perlu memperhatikan atau mewaspadai kekerasan seksual berupa 

pelecehan seksual seperti kata-kata tidak senonoh dan sentuhan/rabaan. 

Sekolah melakukan pemberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah melalui 

upaya promotif dan preventif. 

2. Bagi Siswa 

Segera melaporkan kepada orang yang dianggap dapat dipercaya dan 

memberi solusi apabila mengalami kekerasan. 

3. Bagi Dinas Terkait 

Karya Tulis Ilmiah ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bahwa 

kekerasan terhadap anak di sekolah masih banyak terjadi sehingga akan 

lebih baik jika dilakukan pengawasan serta upaya dalam menanggulangi 

kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

metode penelitian yang berbeda dan menambahkan jumlah populasi agar 

dapat menggambarkan secara keseluruhan sehingga diperoleh hasil yang 

lebih baik. 

 


