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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai sikap pelecehan seksual di tempat kerja
pada buruh wanita pabrik “ X “ di Bandung sebagai berikut :
1. Sebanyak 52,5% buruh pabrik wanita mempunyai sikap yang negatif dan
sebanyak 47,5% mempunyai sikap yang positif terhadap pelecehan seksual
yang terjadi di tempat kerja. Artinya lebih banyak buruh yang memiliki
kecenderungan untuk tidak melawan pelecehan seksual.
2. Buruh wanita yang menunjukkan sikap negatif memiliki juga aspek
kognitif negatif yaitu sebesar 50%, aspek konatif sebesar 45%, dan aspek
afektif sebesar 27,5%. Sikap negatifnya lebih banyak dilandasi oleh
evaluasi kognitif yang negatif, yaitu pengetahuan dan pemahaman yang
kurang akan pelecehan seksual dan mendorong munculnya perilaku untuk
tidak peduli.
3. Buruh wanita yang menunjukkan sikap positif memilki juga aspek afektif
yang positif yaitu sebesar 45%, aspek kognitif sebesar 35% dan aspek
konatif 32%. Sikap yang positif pada pelecehan seksual ditunjang oleh
keselarasan pengetahuan, pemahaman, penghayatan yang positif sehingga
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mendorong munculnya perilaku yang cenderung melawan pelecehan
seksual.
4. Sikap terhadap pelecehan seksual tidak berkaitan dengan perolahan
informasi dan tujuan hidup.
5. Sikap terhadap pelecehan seksual juga berkaitan dengan keanggotaan
kelompok sebagai reference group dan tingkat pendidikan buruh.
Perolehan informasi yang kurang dan pengetahuan yang kurang luas pada
buruh menyebabkan kurangnya kemampuan mengolah informasi akibat
rendahnya tingkat pendidikan buruh menjadi faktor salah satu pembentuk
sikap negatif.

5.2.1 Saran Teoritis
•

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk
memperkaya khasanah ilmu psikologi khususnya bidang

psikologi

industri dan organisasi, psikologi sosial, yaitu dengan menguji kontribusi
tiap-tiap aspek sikap dan menguji korelasi antara sikap dengan
keanggotaan dan tingkat pendidikan.
•

Perlu diuji juga faktor-faktor informasi dan tujuan hidup dalam
keterkaitannya dengan sikap terhadap pelecehan seksual.
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5.2.2 Saran Praktis
5.2.2.1 Bagi para wanita
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, hasil penelitian ini bisa
digunakan untuk memberikan informasi ada buruh wanita pabrik tentang
pentingnya pengetahuan, penghayatan akan pelecehan seksual sehingga
mampu mengenali gejala dan mengatasi dengan tepat.

5.2.2.2 Bagi Pihak perusahaan / pabrik
•

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk informasi dalam rangka
memberikan fasilitas untuk sosialisasi pengetahuan tentang pelecehan
seksual

•

Pihak perusahaan juga bisa memanfaatkan informasi ini untuk membuat
pertemuan-pertemuan penyuluhan untuk para buruh, baik wanita maupun
pria yang bertemakan pelecehan seksual, dampak dan penanggulangannya.

•

Perusahaan bisa menegakkan sanksi-sanksi pada pelecehan seksual pada
pelaku-pelaku pelecehan di lingkungan kerjanya.
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