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BAB VII 

SIMPULAN DAN SARAN 

7.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, didapatkan 

bahwa angka kekerasan terhadap anak pada Sekolah Menengah Atas di Kota 

Semarang tergolong tinggi. Karakteristik kekerasan yang paling banyak 

dialami anak di sekolah adalah kekerasan psikis, kemudian diikuti dengan 

kekerasan fisik, kemudian kekerasan sosial dan yang paling sedikit adalah 

kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan psikis yang terjadi di sekolah 

ternyata lebih tinggi dibandingkan kekerasan fisik hal ini terbukti dari 

persentase kekerasan psikis sebesar 90% sedangkan persentase kekerasan fisik 

sebesar 70%. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang paling sedikit 

dialami siswa di sekolah yakni hanya sebesar 15% siswa yang pernah 

mengalami kekerasan seksual pada Sekolah Menengah Atas di Kota 

Semarang. Dari total responden yang pernah mengalami kekerasan baik 

kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun sosial sebagian besar termasuk 

kekerasan dengan kategori sedang. 
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7.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan angka kekerasan yang dialami 

oleh anak pada Sekolah Menengah Atas masih tinggi sehingga perlu 

dukungan dari dinas terkait dalam hal ini dinas pendidikan untuk lebih 

melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah mengenai kasus kekerasan yang 

pada kenyataannya masih banyak terjadi di lapangan. Selain itu pihak sekolah 

diharapkan lebih melakukan pengawasan terhadap siswanya dan lebih 

memerhatikan aspek afektif sehingga anak dapat memiliki penguasaan 

terhadap sikap, emosional, dan moral, dengan demikian dapat menekan angka 

kekerasan yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Selain itu diharapkan 

sekolah lebih memperhatikan terhadap terjadinya pelecehan seksual yang 

terjadi di sekolah khususnya terhadap wanita. UKS selaku wadah binaan 

Puskesmas dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat termasuk bebas 

dari kekerasan diharapkan lebih menerapkan upaya promotif dan preventif 

terhadap terjadinya tindak kekerasan di sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan berbagai variasi dampak dari 

tindak kekerasan yang dialami siswa di sekolah sehingga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk menggali informasi mengenai hubungan 

kekerasan di sekolah kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui hubungan usia dengan karakteristik kekerasan 

yang terjadi. 


