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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil di lapangan tentang Upaya Konselor dalam Mengembangkan 

Resiliensi Residen Rawat Inap di Badan Narkotika Kabupaten Kampar, dan 

berdasarkan analisis data dan penyajian data maka dapat di ambil kesimpulan yaitu : 

 Upaya konselor dalam mengembangkan resiliensi residen di BNK Kampar 

dikatakan baik, Upaya konselor diantaranya adalah : Tahap pertama, Increase 

bonding ( peningkatan hubungan diantara individu dan pribadi prososial), Tahap 

kedua, set clear and consistent boundaries ( menjelaskan dan menjaga konsistensi 

dari batasan-batasan atau peraturan-peraturan yang berlaku ) Tahap ketiga, teach life 

skills ( mengajarkan keterampilan-keterampilan hidup ) Tahap keempat, provide 

caring and support ( pemberian penghargaan, perhatian dan dorongan yang positif ), 

Tahap kelima, set and communicate high expectations ( memberikan atau 

menyampaikan harapan yang tinggi ) Tahap keenam, provide opportunities for 

meaningful participation ( memberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk 

berpartisipasi aktif ). 

 Upaya tersebut dikembangkan dengan baik oleh konselor dan menjadikan residen 

di Badan Narkotika Kabupaten Kampar menjadi individu yang resilien dan terhindar 

dari penyalahgunaan narkoba. 
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B. Saran 

Adapun saran penulis pada penelitian tentang Upaya Konselor Dalam 

Mengembangkan Resiliensi Residen Rawat Inap di Badan Narkotika Kabupaten 

Kampar adalah: 

1. Diharapkan kepada konselor untuk lebih mengembangkan potensi yang 

dimilikinya kepada residen, agar residen di Badan Narkotika Kabupaten 

Kampar menjadi residen yang resilien dan tidak mudah putus asa dalam 

mengahadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang di alaminya.  

2. Diharapkan kepada Konselor untuk meningkatkan program-program yang 

dapat meningkatkan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh residen di Badan 

Narkotika Kabupaten Kampar, sehingga residen memiliki kemampuan yang 

baik untuk dikembangkan di masyarakat dan memiliki pengetahuan yang luas. 

3. Dan diharapkan juga kepada residen di Badan Narkotika Kabupaten Kampar 

untuk selalu aktif dan memberikan respon yang positif terhadap program 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Kampar dan 

dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal di masyarakat. 


