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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini yang 

berjudul “Gambaran dan Strategi Menghadapi Kecemasan Pada Warga Binaan Anak 

Pre Release di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari” maka 

dapat disimpulkan, yaitu: 

Gambaran kecemasan warga binaan anak menjelang masa pembebasan yaitu 

kecemasan yang dialami warga binaan anak menjelang bebas memiliki tingkat 

kecemasan yang hampir sama antar partisipan, dari keenam partisipan lima di 

antaranya mengalami kecemasan pada tingkat sedang dan 1 orang pada tingkat 

ringan, dengan gejala kecemasan yang mereka alami yaitu merupakan (1) gejala fisik 

seperti gelisah, pusing, lemas, dan gangguan tidur. (2) gejala kognitif seperti 

khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan terhadap sesuatu yang 

akan terjadi pada masa depan, dan sulit berkonsentrasi. Sedangkan jenis kecemasan 

yang warga binaan anak alami menjelang bebas terdiri dari 4 orang warga binaan 

anak mengalami jenis gangguan kecemasan sosial dan 2 orang warga binaan anak 

mengalami jenis kecemasan moral. 

Kecemasan yang dialami tentu saja disebabkan oleh suatu hal. Penyebab 

kecemasan yang dialami warga binaan anak menjelang masa pembebasan merupakan 

kecemasan yang berasal dari faktor internal seperti keterlambatan SK pembebasan 

atau rasa ketidakpastian, regulasi diri, penerimaan sosial, dan persepsi diri. 

Dalam mengatasi kecemasan warga binaan anak menjelang bebas 

melakukan strategi coping dengan melaksanakan ibadah shalat, berinteraksi dengan 
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orang lain sesama warga binaan anak seperti bermain, tertawa atau sekedar 

mengobrol, dan kontrol diri dengan penerimaan dan komitmen. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan yang dialami oleh 

peneliti dan tidak dapat dijangkau. Keterbatasan tersebut berupa hambatan yang 

peneliti alami merupakan hambatan terhadap partisipan penelitian yang sedang 

menunggu SK pembebasannya keluar. Yang di mana peneliti telah melakukan 

wawancara kepada partisipan tersebut, kemudian di hari selanjutnya SK pembebasan 

warga binaan anak tersebut telah keluar dan dibebaskan hingga wawancara secara 

mendalam tidak dapat dilanjutkan pada warga binaan anak tersebut. Jadi, peneliti 

mengganti partisipan tersebut dengan warga binaan anak lainnya yang juga akan 

bebas dan mengalami kecemasan kemudian melakukan wawancara dan observasi 

kembali. 

Hambatan selanjutnya yaitu terdapat pada warga binaan anak pada saat 

dilakukan wawancara. Warga binaan anak terkadang sulit untuk menceritakan atau 

mengungkapkan apa yang ia rasakan, juga terkadang dalam wawancara warga binaan 

anak ketika berbicara suaranya tidak stabil, kadang-kadang mereka memelankan 

suaranya hingga kurang jelas terdengar di dalam rekaman yang peneliti gunakan 

dalam penelitian. Untuk itu, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

lebih aktif membuat partisipan mengungkapkan apa yang ia rasakan dan jeli terhadap 

apa yang partisipan ucapkan. 
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5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta harapan peneliti agar 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti menyampaikan 

saran yaitu: 

5.3.1. Partisipan 

Diharapkan untuk lebih percaya diri untuk kembali berada di tengah-tengah 

masyarakat dengan kontrol diri yang baik agar dapat mengatasi kecemasan 

yang dialami menjelang bebas. Kemudian dapat memanfaatkan dukungan 

sosial yang telah didapatkan dari orang-orang sekitar seperti keluarga, 

petugas di Lembaga Pembinaan, teman-teman sesama warga binaan, dan para 

mitra LPKA yang telah membina warga binaan anak, dengan dukungan sosial 

tersebut warga binaan anak dapat melakukan penyesuaian diri sehingga ketika 

telah keluar dapat berinteraksi dan bersosialisasi di masyarakat sekitar. 

Dengan itu, diharapkan adanya dukungan sosial tersebut dapat mengubah 

pola pikir warga binaan anak terhadap dirinya hingga tidak merasakan 

kecemasan lagi menjelang bebas. 

5.3.2. Keluarga 

Diharapkan agar selalu memberikan dukungan penuh kepada warga binaan 

anak dengan memberikan motivasi dan semangat, tidak menganggap 

kesalahan yang mereka perbuat adalah sebuah kejahatan yang tidak dapat 

dimaafkan, semestinya keluarga memberikan dukungan agar warga binaan 

anak mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya untuk bersiap kembali 

berinteraksi di lingkungan masyarakat sekitar, karena setiap manusia pasti 
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berbuat salah untuk itu perlunya dukungan yang mesti mereka terima agar 

dapat mengurangi kecemasan yang mereka alami di dalam diri mereka. 

5.3.3. Masyarakat 

Diharapkan untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap warga binaan anak. 

Karena mereka telah menyesali perbuatannya dengan berkomitmen dengan 

dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik dan mengakui kesalahannya 

serta mereka telah bertanggungjawab atau menebus kesalahan yang mereka 

telah perbuat dengan menjalani hukuman di LPKA. Untuk itu, masyarakat 

dapat menerima dan memaafkan kesalahan yang telah diperbuat warga binaan 

anak agar mereka tidak merasa cemas untuk kembali bersosialisasi. 

5.3.4. Pihak LPKA 

Hendaknya dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada warga 

binaan anak baik bimbingan rohani, intelektual, dan kesehatan mental 

khususnya bagi warga binaan anak yang mendekati waktu pembebasan, dan 

juga tak kalah pentingnya untuk memberikan bimbingan kepada warga binaan 

anak sesuai dengan minat dan bakat serta kegiatan yang dapat melatih skil 

tiap warga binaan anak agar jika bebas nanti ada suatu hal yang dapat mereka 

kembangkan, memberikan kegiatan yang tidak monoton kepada warga binaan 

anak agar kecemasan yang mereka alami dapat sejenak terlupakan dengan 

melakukan metode bimbingan yang bervariasi agar tidak membuat warga 

binaan anak bosan. Kemudian, pihak LPKA juga dapat memberikan fasilitas 

konseling bagi warga binaan anak agar apa yang warga binaan anak alami 

dapat tercurahkan dan mendapatkan penanganan yang tepat. Pengembangan 

pembinaan di LPKA sangat dibutuhkan baik kualitas para petugas maupun 
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program pembinaan LPKA, juga dapat menjalin kerjasama kepada para 

penyuluh untuk melakukan pembinaan di LPKA. 

5.3.5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan mampu mengembangkan penelitian dengan mengumpulkan data 

penelitian secara lebih lengkap dan menggunakan teori terbaru. Selain itu, 

hasil penelitian belum menjelaskan terkait penyebab dibalik rasa tidak 

bersalah para pelaku dan kegiatan warga binaan anak pasca bebas dan berbaur 

kembali di lingkungan masyakarat. Untuk itu, peneliti berharap agar peneliti 

selanjutnya dapat membahas dan meneliti terkait hal-hal yang belum dibahas 

dalam penelitian ini. 

5.3.6. Bagi Program Studi BPI 

Diharapkan lembaga dapat memberikan edukasi kepada seluruh mahasiswa 

BPI terkait berbagai kasus gangguan kesehatan mental dan memberikan 

wadah untuk mahasiswa dapat terlibat langsung dan berperan aktif dalam 

melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa kesehatan mental itu 

sangat penting untuk dijaga dan diobati. Dengan ini diharapkan dapat 

membentuk para mahasiswa BPI sebagai calon penyuluh yang berkualitas, 

yang dapat melakukan penyuluhan terkait kesehatan mental dengan 

pendekatan agama Islam. Untuk itu, mahasiswa BPI sebaiknya tidak hanya 

menguasai ilmu pada bidang keagamaan saja tetapi juga ilmu terkait 

kesehatan mental agar mampu membantu mengatasi dan memberikan 

informasi kepada masyarakat khususnya dalam hal ini anak-anak yang berada 

di LPKA yang rentan mengalami permasalahan kesehatan mental. Juga 

sebagai penyuluh dapat memberikan bimbingan dan informasi kepada 
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masyarakat bahwa anak-anak yang berada di LPKA kemudian bebas dan 

menyandang status sebagai mantan narapidana merupakan anak-anak yang 

seharusnya layak mendapatkan penerimaan yang baik dari keluarga maupun 

masyarakat pada umumnya, mereka bukanlah anak-anak yang berbuat 

kesalahan dan tidak dapat dimaafkan karena apa yang mereka lakukan telah 

mereka pertanggungjawabkan. 

 

  


