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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan tujuan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor usia orang tua saat 

menikah dengan kejadian kekerasan fisik dan psikologis dengan nilai 

0,526 > α = 0,05 untuk kekerasan fisik dan ρ = 0,708 > α = 0,05 untuk 

kekerasan psikologis. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara faktor kemiskinan dengan kejadian 

kekerasan fisik dan psikologis dengan nilai ρ = 0,032 < α = 0,05 untuk 

kekerasan fisik dan ρ = 0,017 < α = 0,05 untuk kekerasan psikologis. 

3. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor perilaku menyimpang 

dengan kejadian kekerasan fisik dan psikologis dengan nilai ρ = 0,929 > α 

= 0,05 untuk kekerasan fisik dan ρ = 0,723 > α = 0,05 untuk kekerasan 

psikologis. 

4. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor sikap anak dengan 

kejadian kekerasan fisik dan psikologis dengan nilai ρ = 0,827 > α = 0,05 

untuk kekerasan fisik dan ρ = 0,430 > α = 0,05 untuk kekerasan 

psikologis. 
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5.2 Saran  

1. Instansi terkait  

Bagi instansi terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan anak untuk 

bisa lebih menjalankan visi-misinya untuk memperjuangkan hak-hak anak 

dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku kekerasan  

2. Keperawatan 

Kekerasan akan berdampak pada tumbuh kembang anak jadi diharapkan 

perawat dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kekerasan 

akan berdampak pada tumbuh kembang anak. 

3. Keluarga dan Masyarakat  

Keluarga dan masyarakat seharusnya mengetahui jika anak pada dasarnya 

membutuhkan penghargaan, penilaian dan penerimaan, mereka juga 

membutuhkan hidup nyaman dan aman dalam lingkungan dimana mereka 

tumbuh dan berkembang jadi apabila anak ingin tumbuh dan berkembang 

dengan baik maka seharusnya hendaknya anak diperlakukan dengan baik 

pula. 

4. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini hanya membahas tentang faktor dominan yang 

mempengaruhi kejadian kekerasan fisik dan psikologis sehingga peneliti 

selanjutnya dapat melakukan penelitian untuk kekerasan seksual, selain itu 

dapat dilakukan penelitian tentang pengaruh dari masing-masing faktor 

terhadap kejadian kekerasan. 

 

 


