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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan untuk mengetahui dampak 

perselingkuhan orang tua terhadap kesehatan mental anak di Desa Benua Kabupaten 

Konawe Selatan.  Penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Deskripsi perselingkuhan di Desa Benua Kabupaten Konawe Selatan adalah 

perselingkuhan yang berupa jalinan cinta atau pacaran dan perselingkuhan 

yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan 

yang sudah menikah.  

2. Dampak perselingkuhan salah satu orang tua berdampak terhadap kesehatan 

mental anak. Adapun gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang dirasakan 

oleh anak sebagai dampak dari perselingkuhan salah satu orang tua, dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu reaksi awal dan reaksi lanjutan. Pada reaksi 

awal, anak merasakan syok, sedih, marah, malu/minder. Pada reaksi lanjutan, 

anak mengalami kecemasan dan sulit membangun kepercayaan kepada orang 

lain, mengalami stress (beban pikiran), dan mengalami masalah perilaku 

seperti membenci orang tua merokok, minum alkohol dan mengosumsi obat-

obatan terlarang. 

3. Peran penyuluh agama Islam terhadap anak-anak yang orang tuanya 

berselingkuh termasuk ke dalam program bimbingan keluarga sakinah dan 

peran penyuluh agama sebagai konselor masyarakat. Namun, program 

bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Benua belum efektif 
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dilakukan, hal ini karena bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan hanya 

melalui bimbingan pra-nikah yang dilakukan satu kali sebelum calon pengantin 

melaksanakan pernikahan, akibatnya masyarakat merasa kurang terhadap 

bimbingan keluarga sakinah yang mereka dapatkan, masyarakat berharapa agar 

KUA Kecamatan Benua mengadakan kegiatan bimbingan keluarga sakinah 

yang lebih terjadwal, agar masyarakat senantiasa mendapatkan penguatan 

melalui nasehat atau ceramah agama demi teriptanya keluarga yang harmonis 

jauh dari perselingkuhan bahkan perceraian. Sehingga peran penyuluh agama 

Islam terhadap anak-anak yang orang tuanya berselingkuh dirasa belum efektif. 

5.2. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak perselingkuhan orang tua 

terhadap kesehatan mental anak di Desa Benua Kabupaten Konawe Selatan, maka 

implikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Program studi Bimbingan Penyuluhan Islam agar kiranya mengadakan seminar 

terkait kesehatan mental anak untuk menambah pemahaman mahasiswa BPI 

seputar kesehatan mental anak yang sewaktu-waktu dibutuhkan ketika kelak 

berprofesi sebagai penyuluh agama Islam.  

2. Program studi bimbingan penyuluhan Islam agar kiranya dalam mata kuliah 

kesehatan mental, menghimbau mahasiswa untuk melakukan praktek turun 

langsung di masyarakat, melihat dan membantu menangani kasus terkait 

kesehatan mental anak, agar ketika kelak menjadi penyuluh agma Islam telah 

mempunyai pengalaman dalam membantu mencegah maupun mengatasi 

masalah kesehatan mental anak.  
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3. Penyuluh agama Islam agar kiranya aktif melakukan pemetaan tentang 

masalah-masalah keluarga di wilayah binaan masing-masing untuk menjadi 

fokus binaannya.  

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe 

Selatan agar kiranya memberikan sosialisasi di masyarakat terkait urgensi dari 

kesehatan mental anak dikarenakan masyarakat belum menyadari pentingnya 

menjaga kesehatan mental anak, sebab kesehatan mental anak haruslah dijaga 

demi terciptanya generasi muda yang cerdas, tangguh dan sehat mentalnya.  

5.3. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan salah satu 

orang tua membawa dampak terhadap kesehatan mental. Untuk itu penulis 

memberikan saran dengan harapan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-

pihak terkait. Adapun saran tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi KUA Kecamatan Benua 

a. Malakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program 

kepenyuluhan yang ada di KUA Kecamatan Benua.  

b. Menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak untuk mengadakan sosialisasi ataupun bimbingan 

terkait kesehatan mental anak kepada masyarakat.  

c. melakukan pemantauan kepada penyuluh-penyuluh agama Islam terkait 

kegiatan-kegiatan dan pembinaan masyarakat yang diadakan oleh 

penyuluh.  
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2. Bagi Penyuluh Agama Islam 

a. Meningkatkan kinerja dan mengadakan kegiatan pada program-program 

kepenyuluhan terutama dalam bidang bimbingan keluarga sakinah kepada 

masyarakat Kecamatan Benua. 

b. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar peristiwa-peristiwa 

patologi masyarakat seperti perselingkuhan dapat diketahui. 

c. Melakukan penangan khusus kepada anak-anak yang orang tuanya 

berselingkuh.   

3. Bagi Orang tua/pelaku perselingkuhan 

a. Hendaknya memiliki kesadaran akan dampak perselingkuhan yang 

berdampak pada kesehatan mental anak.  

b. Sebaiknya memperlakukan anak sebaik mungkin dengan memberikan 

kenyamanan, perhatian dan kasih sayang, ajak anak komunikasi untuk 

mengetahui kesehatan mentalnya. Jika terjadi masalah dalam rumah 

tangga jangan libatkan anak di dalamnya terlebih melakukan kekerasan 

kepada anak.  

c. Ketika perkelahian terjadi, sebisa mungkin anak tidak mengetahui karena 

akan mempengaruhi kesehatan mentalnya.  

d. Untuk pelaku perselingkuhan, agar menguatkan niat dan tekad untuk 

meninggalkan perselingkuhan dan melakukan taubat nasuha. Kemudian,  

menghindari peluang perselingkuhan, dengan membatasi diri dengan 

lingkungan sosial yang memberi pengutan terhadap perilaku 

perselingkuhan. 
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5.4. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam proses penelitian, ada beberapa 

keterbatasan yang dialami peneliti, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi peneliti berikutnya agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi. 

Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Jumlah subyek penelitian yang hanya berjumlah 4 keluarga, tentu masih 

kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.  

2. Dikarenakan kondisi keluarga yang tidak harmonis, peneliti sulit 

mewawancarai kedua orang tua si anak. Sehingga dalam penelitian ini masih 

kurang dalam menggambarkan kondisi keluarga karena hanya melibatkan 

salah satu pihak, misalnya hanya ibu atau hanya ayah saja yang 

diwawancarai.  

3. Pada penelitian ini menggunakan metode photovoice yang di mana dalam 

metode ini harus menggunakan kamera handphone dalam proses 

pengambilan gambar. Sehingga hal ini cukup menyulitkan subyek penelitian 

yang tidak memiliki handphone.  

4. Metode photovoice cukup menjadi alat yang bisa memudahkan untuk 

menggali perasaan dan pikiran subyek penelitian terutama dalam hal 

kesehatan mental. Namun, peneliti harus lebih aktif mengarahkan subyek 

penelitian bagaimana cara mangambil gambar yang baik dan benar, agar 

dapat menghasilkan gambar yang bagus dan tidak menyulitkan peneliti untuk 

memperbaikinya. 

 

 


