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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Karakteristik  

Responden memiliki variasi umur yang berbeda yaitu 

antara umur 15-26 tahun. Dari 4 responden utama, 3 diantaranya 

merupakan pelajar dan mahasiwa sedangkan 1 responden lagi 

merupakan ibu rumah tangga.  

2. Gambaran kekerasan seksualfisik dan dampaknya, yaitu: 

Responden yang mendapatkan kekerasan seksual, antara 

lain : mendapatkan perlakuan kasar seperti ditampar, dipukul, 

dilecehkan diarea tertentu yang menurut perempuan merupakan 

area sensitif dan dampak dari kekerasan fisik yaitu terjadi lebam 

pada tubuh ataupun area kewanitaan, merasa sakit dan nyeri.  

3. Gambaran kekerasan seksual psikis dan dampaknya, yaitu:  

Responden yang mendapat kekerasan seksual secara psikis 

antara lain : mendapatkan intimidasi atau mendapatkan ucapan 

kasar, dampak nya yaitu mengurung diri didalam kamar, trauma 

berpacaran, takut bersosialisasi dilingkungan seperti biasa, merasa 

gelisah, cemas, takut serta merasa depresi dan stres bahkan ada 

yang sampai berfikiran untuk mengakhiri hidupnya.  
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B. Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan antara lain: 

1. Bagi perempuan pada umumnya  

Diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam menjaga diri 

baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, seperti lebih 

menjaga penampilan yang sopan sehingga tidak menimbulkan hal-

hal yang tidak diinginkan, selalu tegas dalam setiap situasi dan 

selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap orang sekitar maupun 

orang terdekat dan selalu memperluas khasanah pengetahuan 

tentang seksualitas dari informasi dan sumber yang jelas serta lebih 

mendekatkan diri dan terbuka kepada orang tua dan  mendekatkan 

diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan jika hal-hal diatas dialami 

oleh perempuan hendaklah melaporkan kepada yang berwajib agar 

tidak ada korban atapun kejadian seperti itu terulang kembali. 

2. Orang tua 

Diharapkan orang tua dapat menanamkan pendidikan 

agama sedini mungkin dan moral sesuai dengan lingkungan dan 

budaya ketimuran. Serta menjaga komunikasi terdahap anak agar 

selalu efektif, demokratis  dan terbuka agar anak dapat bertukar 

pikiran sehingga orang tua dapat mengontrol dalam pengawasan 

terhadap anaknya. Selalu meluangkan waktu untuk anak dalam 

membina dan mengawasi dalam setiap perkembangan anak serta 
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selalu menanamkan moral dan akhlak yang baik dan memberikan 

kasih sayang. 

3. Masyarakat  

Bagi masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan 

kontrol sosial yang tinggi terhadap perilaku pelajar yang rentan 

dalam pelanggaran dan pelecehan seksual terhadap perempuan, 

memperketat keamanan lingkungan sehingga perempuan lebih 

terlindungi dan terhindar dari pelecehan yang selalu menindas 

kepada kaum perempuan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menyempurnakan hasil-hasil penelitian ini dengan mengkaji lebih 

dalam tentang seksualitas dan kekerasan pada perempuan secara 

fisik atau psikis di kota Semarang. 
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