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Bab V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Remaja sebagai masa transisi yang harus dilalui setiap manusia adalah masa 

dimana pencarian akan identitas diri. Dalam proses untuk mencari tahu tentang “siapa 

aku” tersebut setiap orang pasti akan menghadapi dan mengalami berbagai masalah. 

Setiap masalah akan saling bergesekan dan sebenarnya hal tersebut diperlukan untuk 

membantu remaja mencari tahu tentang apa yang bagaimana diri mereka, bisa 

menjadi apa mereka dan bagaimana mereka bisa diterima oleh masyarakat sosialnya.  

 Namun tidak jarang remaja yang mengalami permasalahan cenderung menjadi 

delinkuen karena permasalah tersebut menimbulkan krisis, yaitu sebuah kebingungan 

untuk mencari tahu tentang siapa diri mereka, saat mereka tidak bisa menemukan 

tentang identitasnya sendiri maka merka akan mulai mencari sampai kepada hal yang 

negatif. 

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, maka dalam penelitian ini 

diperoleh kesimpulan mengenai problem dan konflik  yang dialami remaja delinkuen 

sebagai bagian dari krisis identitas yang mereka alami: 

1. Permasalah awal yang mengakibatkan krisis identitas pada remaja adalah datang 

dari permasalahan dengan orang tua. Kehilangan panutan dan pegangan hidup 

dalam keluarga  membuat partisipan sulit untuk menemukan identitasnya.  

2. Remaja delinkuen melihat tindakan delinkuennya sebagai hal biasa yang wajar 

dilakukan karena mereka memegang nilai yang berlaku di dalam sebuah 

kelompok  atau komunitas  dimana mereka merasa diterima dan merasa nyaman.  

3. Dalam perilaku delinkuen yang partisipan lakukan mereka akan melihat diri 

mereka sebagai korban dari keadaan.  

4. Kelima partisipan merasakan dorongan yang kuat untuk  berperilaku delinkuen 

saat menghadapi masalah, dan perilaku delinkuen yang mereka lakukan itu 

sebagai tempat pelarian mereka untuk menghindari masalah yang ada. 
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Menjadikan perilaku delinkuen sebagai pelarian dari masalah merupakan dampak 

dari krisis yang partisipan alami dimana partisipan tidak mampu memutuskan 

tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

5. Para partisipan tidak mempeduliakan penilaian dari orang lain diluar 

komunitas/kelompoknya walaupun mereka secara sadar bahwa saat berperilaku 

delinkuen mereka akan mendapatkan penilaian yang buruk dari orang lain. Hal 

itu karena para partisipan menganggap lebih penting diterima oleh kelompoknya 

yang sudah memberikannya sebuah identitas dari pada memperhatikan penilaian 

dari orang lain yang malah memberikan berikan mereka banyak tuntutan dan 

tugas untuk diselesaikan. 

6. Konflik batin yang terjadi dalam diri pastisipan saat berperilaku delinkuen lebih 

kepada resiko fisik atau hal yang merugikan mereka secara fisik, barulah setelah 

perilaku delinkuen itu partisipan lakukan akan muncul konflik batin berupa rasa 

menyesal, yang diikuti dengan rasa malu, dan rendah diri.  

 

B. Saran 

1. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Pembinaan yang tepat sangat diperlukan untuk membantu partisipan bisa 

kembali hidup bersosialisasi dengan baik dan benar. Satu hal yang sangat dibutuh 

kan adalah bagaimana pihak LPA bisa menciptakan situasi yang sedemikian 

rumah sehingga image LPA sebagai penjara tidak menjadi negatif bagi para 

partisipan, karena hal itu berdampak pada rasa rendah diri bagi partisipan yang 

menganggap dirinya buruk karena pernah menjalani kehidupan di dalam LPA. 

 

2. Bagi Pelayan Pastoral 

Bagi para partisipan yang adalah remaja delinkuen dibutuhkan penanganan 

khusus dan dibutuhkan sebuah pelayanan pastoral yang memberikan perhatian 

pada masa perkembangan dan permasalahan yang dialami remajadengan cara 

memberikan pembekalan dan pemberdayaan remaja. 

 

 



183 
 

3. Bagi Fakultas Teologi terkhusus Progdi Magister Sosiologi Agama-Pastoral 

Masyarakat. 

Agar memberikan perhatian pada masalah remaja yang berperilaku delinkuen 

dengan menyajikan mata kuliah yang membahas masalah-masalah remaja, cara 

pencegahannya, dan cara penanggulangannya remaja delinkuen atau memasukan 

pokok pembahasan tersebut ke dalam materi konseling keluarga. Hal ini dirasa 

sangat perlu karena mengingat fenomena remaja delinkuen semakin 

memprihatinkan dan sudah menjadi keharusan bahwa mahasiswa pascasarjana 

Sosiologi Agama-Pastoral masyarakat memiliki kompetensi untuk menangani 

masalah remaja delinkuen ini. 

 

4. Bagi peneliti berikutnya. 

Dari penelitian ini penulis menemui banyak sekali hal-hal yang masih bisa 

untuk diteliti lebih lanjut salah satunya adalah bagaimana seharusnya gereja 

bergerak memberikan pelayanan pastoral bagi orangtua atau keluarga yang 

memiliki remaja delinkuen sebagai bagian dari pelayanan holistik untuk 

menanggani masalah perilaku delinkuen remaja. Atau bagaimana gereja 

seharusnya memberikan pelayanan pastoral untuk remaja-remaja yang berperilaku 

delinkuen.  

 


