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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hal ini didapatkan hasil 

penelitian yang menyimpulkan : 

1. Terdapat empat metode pendampingan yang pen lakukan yaitu. 

Konseling dan assesment, penjangkauan kasus (home visit), 

menentukan kebutuhan korban, monitoring.  

2. Kekerasan dalam rumah tangga ada dua faktor yang mempengaruhi 

kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, faktor eksternal yakni 

munculnya tindak kekerasan terhadap istri yang berkaitan dengan 

relasi kuasa antara suami-istri dan adanya diskriminasi gender. 

Kedua, faktor internal yang mempengaruhi timbulnya kekerasan 

dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan adalah kondisi 

psikis dan kepribadian pelaku tindak kekerasan. 

3. Peran Pendampingan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di Desa Gegesik Kulon Kabupaten Cirebon 

terdapat 4 peran sebagai berikut: 

a) Konselor, pendamping disini berperan sebagai konselor yang 

bertugas menjadi pendengar atas permasalahan yang dialami 

dan menemukan solusi dari masalah tersebut. 

b) Fasilitator, peran pendamping sebagai fasilitator yaitu 

pendamping membantu klien dalam menghubungkan antar 

Lembaga yang ada di negara maupun itu Lembaga 

pemerintah ataupun swasta yang dapat membantu menangani 

masalah klien. 

c) Mediator, pendamping disini berperan sebagai pemberi 

pilihan kepada klien dan keluarga untuk menyelesaikan 

masalah dengan hukum atau kekeluargaan. 

d) Motivator, pendamping disini berperan memberikan 

rangsangan yang positiv dan dorongan semangat kepada klien 

agar klien dapat bersikap lebih positif lagi. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan diatas maka dapat ditemukan 

beberapa sran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Komunitas Gegesik 

Bagi Komunitas gegesik, peniliti berharap dapat menambah pendamping 

di Komunitas bahkan di setiap komunitas harus menambah pendamping 

lagi karena yang terlihat di setiap komunitas hanya memiliki 1-2 

pendamping supaya lebih maksimal lagi dalam mendampingi sampai 

benar-benar kasusnya selesai. Dengan melihat situasi untuk saat ini 

kekerasan semakin bertambah terutama kekerasan dalam rumah tangga.  

2. Bagi aparat desa gegesik kulon 

Bagi aparat desa gegesik kulon, peneliti berharap agar mampu bekerja 

sama. Dengan harapan aparat desa Gegesik Kulon dapat melindungi 

warganya dari segala bentuk kekerasan dan dapat mengurangi angka 

kekerasan di desa Gegesik Kulon terutama Kekerasan dalam rumah 

tangga.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dalam beberapa hal 

tentang kekerasan dalam rumah tangga misalnya mengimplementasikan 

berbagai teori dan sumber lainnya untuk dikaitkan dalam proses 

pendampingan kekerasan dalam rumah tangga. 

  


