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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Secara umum, status identitas yang terdapat pada sebagian besar 

remaja di Bekasi adalah moratorium dan foreclosure. Remaja dengan 

tingkat agresivitas sangat tinggi dimiliki oleh remaja dengan status 

identitas moratorium dibanding remaja dengan status identitas lainnya. 

Meskipun begitu, sebagian besar responden remaja di Bekasi memiliki 

agresivitas rendah. 

2. Hasil uji hipotesis serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini yaitu tidak terdapat 

hubungan antara status identitas dan agresivitas. Hal ini berarti, 

terdapat faktor lain diluar status identitas yang mempengaruhi 

agresivitas yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka rekomendasi 

dalam penelitian ini diajukan kepada (1) pemerintah Bekasi (2) seluruh 

remaja, khususnya yang berdomisili di Bekasi dan (3) peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Pemerintah Bekasi 

Pemerintah Bekasi perlu mengefektifkan fungsi organisasi kepemudaan 

Bekasi agar bergerak secara aktif dan dapat menjadi salah satu wadah 

positif bagi remaja, serta menyediakan berbagai fasilitas yang 

mendukung kegiatan orgnasasi kepemudaan tersebut. 

 

2. Bagi Remaja  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di 

Bekasi belum mencapai identitasnya. Remaja diharapkan aktif dalam 

mengikuti berbagai kegiatan di dalam sekolah. Seperti mengikuti 

kegiatan organisasi intra sekolah dan ekstrakulikuler, maupun kegiatan 

di luar sekolah seperti les keterampilan atau mengikuti kegiatan di 
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lingkungan sosial guna mengenali dan menggali potensi diri sebagai 

alternatif pilihan pembentuk identitas dan diselesaikan dengan menaruh 

komitmen atas pilihan yang dianggapnya baik untuk menjadi bagian 

dari identitas dirinya. Sehingga remaja akan memiliki identitas diri 

yang kuat dan tidak mudah goyah terutama ketika dihadapkan dengan 

pilihan negatif yang ditawarkan lingkungan. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan baik dalam 

metedologi penelitian, instrumen yang digunakan dan variabel yang 

diteliti. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang akan 

menggunakan bahasan yang sama dengan penelitian ini, sangat 

direkomendasikan untuk mencari tau lebih jauh terlebih dahulu variabel 

apa yang kira-kira memiliki pengaruh kuat terhadap agresivitas maupun 

status identitas serta mempertimbangkan dengan matang dalam 

pemilihan instrumen yang akan digunakan sehingga dapat mengukur 

permasalahan penelitian secara lebih tepat. Pemilihan subjek penelitian 

juga perlu lebih diperhatikan agar lebih tepat sasaran dan dapat 

memberikan hasil yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain 

itu, peneliti juga merekomendasikan untuk menambah variabel lain 

seperti media massa, kepadatan ruang (crowded) atau kepribadian 

(trait) sehingga dapat ditemukan faktor kuat yang mempengaruhi 

agresivitas remaja.  


