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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa gambaran sikap orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada 

anak usia prasekolah di dusun Pringwulung mayoritas memiliki sikap positif 

yang berarti sebagian besar orang tua berperan serta dalam pencegahan 

kekerasan seksual pada anak usia prasekolah, meliputi: gambaran kognitif 

orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah 

sebagian besar memiliki respon kognitif yang positif, gambaran afektif orang 

tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah sebagian 

besar juga memiliki respon afektif yang positif, dan untuk gambaran konatif 

orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah 

sebagian besar memiliki respon konatif yang positif. Semakin positif aspek 

kognitif, afektif, dan konatif maka akan semakin positif pula sikap terhadap 

pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah yang terbentuk pada 

orang tua tersebut. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada orang tua tentang 

pencegahan kekerasan seksual pada anak usia prasekolah di dusun 

Pringwulung didapatkan sikap yang positif, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti lanjut 

Bagi peneliti lanjut, lebih menyempurnakan penelitian ini dengan 

menggunakan metode lain seperti observasi dan wawancara yang lebih 

mendalam, dengan latar belakang yang lain atau keilmuan yang lain, serta 

dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. 

2. Bagi orang tua yang memiliki anak usia prasekolah di Condongcatur 

Bagi orang tua yang memiliki anak usia prasekolah untuk lebih aktif 

mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dan dari sumber yang 

berbeda-beda sehingga akan memiliki wawasan pengetahuan yang lebih 

luas tentang kekerasan seksual pada anak sehingga dapat mencegah 

terjadinya kekerasan seksual pada anak usia prasekolah. 

3. Bagi mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Poltekkes Kemenkes 

Yogyakarta 

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan serta referensi 

untuk mahasiswa dalam penelitian selanjutnya agar lebih berkembang dan 

bervariasi. 
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4. Bagi Puskesmas Depok II 

Menjalankan rencana programnya untuk pencegahan kekerasan seksual 

yaitu parenting, sosialisasi pada masyarakat, orang tua melalui posyandu 

dan sekolah-sekolah tentang pendidikan seks, kekerasan seksual dan cara 

pencegahannya serta penyuluhan kepada remaja tentang kesehatan 

reproduksi.   

5. Bagi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 

(FPK2PA) Kabupaten Sleman 

Membuat suatu program baru terkait dengan pencegahan kekerasan 

seksual melalui pendidikan seks yang diberikan oleh orang tua dengan 

memberikan bekal pelatihan maupun penyuluhan kepada kader atau 

instansi terkait sehingga dapat memberikan penyuluhan terhadap orang tua 

agar lebih paham dan mengerti tentang kekerasan seksual pada anak, dan 

cara pencegahan kekerasan pada anak sejak dini sesuai dengan umur anak.  

  


