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BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan tentang pemanfaatan terapi katarsis

dalam mengatasi trauma  pada klien di yoga atma counsulting pekanbaru dapat

disimpulakn bahwa dalam pelaksanaan terapi katarsis langkah pertama adalah

klien menjalin hubungan baik antara klien dan konselor dan tahap kedua yaitu

mengeksflorasi atau menceritakan masalah yang di rasakan klien dan memberikan

sugesti atau dorongan kepada klien  dan tahap terakhir yaitu klien menganalisi

dari masalah dengan dampak dari masalah tersebut.

Metode atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan terapi katarsis ini

dilakukan dengan self hypnosis dan Interpretasi. Pemanfaatan terapi katarsis

sangat banyak mampu mengubah klien dengan perasaan yang menakutkan kepada

hal yang membuat klien menjadi lebih nyaman dan tenang dengan cara yang

ditentukan oleh klien itu sendiri dan melepaskan semua emosi yang ada pada diri

klien yang membuat  manusia terganggu.

Bagi klien juga pelaksanaan terapi katasis dalam mengatasi trauma juga

sangat baik karena klien merasa lebih tenang, nyaman dan puas dengan hasil yang

dicapai oleh mereka melalui beberapa kali pertemuan dalam proses

pelaksanaannya.
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b. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang

telah ditulis diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dijadikan

pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam proses pelaksananan dan

manfaat terapi katarsis dalam mengatasi trauma pada klien yang ada di yoga

atma counsulting pekanbaru. Untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas

lembaga psikologi yoga atma pekanbaru terhadap pemberian terapi pada klien

yang ada di yoga atma counsulting pekanbaru maka dikemukakan beberapa

saran sebagai berikut yaitu:

1. Untuk pihak lembaga psikologi Yoga Atma Counsulting Pekanbaru,

penulis sarankan agar tetap menjaga hubungan yang baik antara pihak

pegawai maupun konselor dengan klien-kliennya dan meningkatkan

pelayanan.

2. Untuk konselor, penulis sarankan agar sekiranya selalu melatih dan

mengembangkan teknik terapi katarsis agar lebih bermanfaat untuk lebih

baik lagi.

3. Untuk klien, penulis sarankan agar tetap menjaga kondisi dalam

melaksanakan kehidupan setelah pelaksanaan terapi katarsis.


