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BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Prevalensi dan Bentuk

Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengah

Kejuruan di Kota Semarang” dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar

siswa-siswi SMK mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah yang

dibuktikan dengan hasil persentase sebesar 97%, dimana kekerasan fisik dan

kekerasan psikis adalah kekerasan yang paling banyak terjadi. Prevalensi

kekerasan psikis ternyata lebih banyak dibandingkan kekerasan fisik tetapi

antara keduanya hanya selisih persentase sebesar 2% saja, dimana kekerasan

psikis didapatkan persentase sebesar 82% dan kekerasan fisik sebesar 80%.

Kemudian di ikuti oleh kekerasan seksual yang didapatkan persentase sebesar

31% dan persentase yang paling kecil yaitu kekerasan sosial sebesar 30%, di

mana kedua hasil tersebut angka kejadiannya tidak sebanyak kekerasan psikis

dan kekerasan fisik. Untuk kekerasan psikis dan kekerasan seksual

berdasarkan dampak yang dialami responden merupakan kekerasan dalam

kategori ringan, sedangkan untuk kekerasan fisik dan kekerasan sosial

merupakan kekerasan dalam kategori sedang.
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7.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas,maka perlu adanya upaya untuk

mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Oleh

karena itu, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah dengan cara

mensosialisasikan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai kekerasan

beserta dengan dampak yang terjadi. Sekolah perlu lebih memperhatikan

khususnya untuk kekerasan seksual berupa pelecehan seksual misalnya

berupa sentuhan atau rabaan, kata-kata tidak senonoh maupun bentuk

pelecehan seksual yang lain. Selain itu sekolah juga dapat melakukan

pemberdayaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya

pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah melalui upaya promotif

dan preventif.

2. Bagi Siswa/Siswi

Siswa/siswi harus mampu membatasi diri dari segala situasi yang

memicu terjadinya tindak kekerasan.

3. Dinas Terkait

Karya Tulis Ilmiah ini dapat dijadikan sebagai informasi bahwa

kekerasan anak di sekolah masih cukup tinggi sehingga akan lebih baik

jika dinas melakukan pengawasan yang lebih adekuat pada setiap

sekolah.
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan sampel

agar dapat menggambarkan kejadian kekerasan secara keseluruhan.

Selain itu untuk peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian

lebih lanjut dengan metode penelitian yang berbeda. Penelitian lebih

lanjut juga dapat dilakukan untuk mengetahui hubungan usia dengan

kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah.
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