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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Berdasarkan temuan, hasil dan analisis penelitian yang telah dipaparkan 

oleh pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan 

rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab 1 yaitu; Terdapat beberapa jenis 

kejahatan yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan di LPKA Bandung 

diantaranya perlindungana anak berupa kasus pelecehan seksual, persetubuhan, 

dan sejenisnya yang korban maupun pelakunya merupakan anak dibawah umur., 

asusila, pembunuhan, pencurian, perampokan, kejahatan terhadap ketertiban 

seperti tawuran, narkotika, penganiayaan, pemerasan, dan pelanggaran lalu lintas. 

tindak kejahatan yang paling banyak dilakukan anak adalah kasus kejahatan 

terhadap perlindungan anak, kejahatan terhadap ketertiban, pembunuhan dan 

narkotika. Pelaku tindak kejahatan juga rata-rata paling banyak berada pada usia 

16 sampai 17 tahun dimana usia tersebut merupakan usia seorang remaja sedang 

menggalami masa labil sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh teman-teman dan 

lingkungannya. Adapun alasan yang menjadi penyebab anak didik 

pemasyarakatan melakukan tindakan kriminal tersebut diantaranya perkembangan 

psikologis anak yang masih mencari jati diirnya dan mempuyai rasa penasaran 

yang tinggi, kondisi ekonomi yang rendah, pengaruh lingkungan dan teman, 

kurangnya kedekatan dan kontrol orangtua, serta ketidaktahuan mereka tentang 

dampak hukum yang ditimbulkan. 

Pengendalian sosial yang dilakukan di LPKA terhadap anak didik 

pemasyarakatan yang melakukan tindak kejahatan bukanlah menggunakan sistem 

kepenjaraan tapi lebih kearah pembinaan dan penyadaran. Pembinaan di LPKA 

Bandung sebagai bentuk social control terhadap anak didik pemasyarakatan 

dilakukan melalui program pembinaan yang terdiri dari pembinaan 

kerohanian/mental yang dilaksanakan melalui program pesantren, pembinaan 

kemandirian/keterampilan yang dilaksanakan melalui program pelatihan 
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keterampilan seperti kursus komputer, servise hape, pembuatan kerajinan anak, 

dan lain-lain, pembinaan kesenian dan olahraga melalui program pelatihan 

drumband, musik band, nasyid dan olahraga seperti sepak bola, tenis serta 

bulutangkis, pembinaan intelektualitas dan wawasan kebangsaan yang 

dilaksanakan melalui proram kursus dan pramuka, pembinaan 

sosial/kemasyarakatan yang salahsatunya dilaksanakan melalui program dari 

LAHA, serta program pendidikan yang dilaksanakan melalui sekolah SD hingga 

SMA/SMK. 

Pengendalian sosial/ social control yang dilakukan LPKA Bandung 

terhadap anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak kejahatan adalah 

melalui program pembinaan yang jauh dari kata pemenjaraan. Pengendalian sosial 

terhadap anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak kejahatan di LPKA 

dilakukan melaui Pembinaan yang merupakan upaya dalam proses penyadaran 

anak didik agar menyadari kesalahan dan perbuatan yang telah mereka lakukan 

agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya bukan sebagai upaya 

pembalasan dendam yang akan memberikan efek jera bagi merka. Pengendalian 

sosial ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai norma, etika, moral, dan 

budi pekerti khususnya melalui program keagamaan  dan pendidikan agar anak 

didik bisa berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat . Sistem pembinaan 

yang dilakukan di LPKA Bandung bersifat kekeluargaan, sehingga dalam 

menjalani masa pidananya anak tidak merasa dipenjarakan dan mendapatkan 

perlakukan yang baik dari para petugas LPKA.  

Pada pelaksanannya terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh LPKA 

Bandung dalam melakukan pembinaan sebagai bentuk social control terhadap 

anak didik pemasyarakatan. Kendala tersebut dapat berasal dari LPKA berupa 

sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya SDM, dan kebijakan yang berlaku 

serta peran LPKA Bandung dalam pelaksanaan pembinaan sebagai bentuk social 

control terhadap anak didik pemasyarakatan, berasal dari anak didik 

pemasyarakatan, dan berasal dari pihak-pihak serta orangtua yang bekerja sama 

dengan LPKA Bandung. 
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Kendala tersebut dapat berasal dari berbagai hal baik itu dari pihak LPKA 

Bandung, fasilitator, pihak-pihak terkait serta anak didik pemasyarakatan sendiri. 

Kendala bisa terjadi karena sarana dan prasarana yang tidak lengkap, kurangnya 

koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan 

dengan berbagai pihak. Kendala-kendala tersebut diantaranya keterbatasan sarana 

dan prasarana yang belum lengkap, kurangnya sumber daya manusia baik dari 

pihak pembinaan, keamanan dan fasilitaor. Hal ini menyebabkan beberapa 

program tidak berjalan karena tidak adanya sumber daya ahli yang mendukung 

beberapa kegiatan, kesulitan dalam menentukan metode pembinaan yang masih 

terus disesuaikan dengan kondisi anak didik dan LPKA, koordinasi yang kurang 

dengan beberapa pihak dalam melakukan kerjasama dalam kegiatan pembinaan 

yang dilakukan, kondisi dan kemampuan anak didik yang berbeda-beda. Ada 

beberapa anak didik yang merasa jenuh, bosan dan malas mengikuti berbagai 

kegiatan yang diberikan oleh LPKA Bandung, dan kurangnya koordinasi dan 

kerjasama dengan orangtua dalam mendukung pembinaan sang anak. 

Pembinaan yang lakukan oleh LPKA Bandung secara langsung maupun 

tidak langsung akan memberikan efek atau dampak pada kemajuan atau 

perkembangaan anak didik pemasyarakatan baik dari aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik sehingga dapat berperan sebagai individu, anggota keluarga, 

masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dampak atau efek yang 

dirasakan oleh anak didik akan berbeda-beda tergantung pada penerimaan masing-

masing individu. Pada hasil data penelitian ini juga diketahui bahwa pada saat di 

LPKA pembinaan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap anak berhasil berjalan 

dengan baik, anak-anak menunjukan perubahan namun tidak ada yang bisa 

menjamin pada saat keluar dari LPKA Anak tersebut tidak akan kembali lagi 

melakukan kesalahan yang sama. Apakah pada saat menjalani kehidupannya 

diluar anak-anak tersebut dapat mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan 

selama menjali pembinaan semua itu sulit diketahui dan  kembali lagi ke pribadi 

anak-anak didik pemasyarakatan sendiri 
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5.1.2 Simpulan Khusus 

Berdasarkan simpulan umum di atas dapat dirumuskan simpulan khusus 

berkaitan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Tindak kejahatan yang paling banyak dilakukan anak didik pemasyarakatan di 

LPKA Bandung adalah kasus kejahatan terhadap perlindungan anak, kejahatan 

terhadap ketertiban, pembunuhan dan narkotika. Faktor internal anak yang 

sedang mencari jati diri, mempunyai rasa penasaran yang tinggi menjadi 

penyebab remaja melakukan kenakalan. Selain itu, penyebab anak melakukan 

tindak kejahatan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari 

lingkungan seperti sekolah, keluarga, teman dan masyarakat. 

b. Pengendalian sosial/ social control yang dilakukan LPKA Bandung terhadap 

anak didik pemasyarakatan yang melakukan tindak kejahatan bersifat persuasif 

dan melalui keteladanan dengan menekankan pada penanaman nilaia-nilai 

norma, etika, moral, dan budi pekerti khususnya melalui program keagamaan  

dan pendidikan agar anak didik bisa berperilaku sesuai dengan harapan 

masyarakat dan memepersiapkan anak agar memiliki kemampuan serta percaya 

diri saat kembali ke keluarga dan lingkungannya 

c. Pelaksanaan pembinaan sebagai bentuk social control terhadap anak didik 

pemasyarakatan menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari LPKA 

berupa sarana dan prasarana serta SDM yang kurang dan kesulitan dalam 

menentukan metode pembinaan yang masih terus disesuaikan dengan kondisi anak 

didik dan LPKA cocok, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait 

serta orangtua anak. 

d. Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Bandung memberikan dampak pada 

kemajuan atau perkembangaan anak didik pemasyarakatan baik dari aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dampak yang dirasakan berbeda-beda 

tergantung pada penerimaan masing-masing anak. 

5.2  Implikasi 

Hasil penelitian ini membawa implikasi dalam beberapa hal adalah sebagai 

berikut:  
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a. Bagi bidang sosiologi khususnya Sosiologi Hukum dan Pengendalian sosial. 

Dengan penelitian dapat memberikan gambaran nyata mengenai fenomena 

mengenai masalah kejahatan anak dan pembinaan yang dilakukan LPKA 

sebagai bentuk social control terhadap  anak didik pemasyarakatan. 

Kontribusi terhadap pendidikan sosiologi, penelitian ini dapat dijadikan 

bahan ajar dalam bab penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. 

b. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian 

ini dapat menjadi sumbangan  pengetahuan dan keilmuan sosiologi mengenai 

penyimpangan dan pengendalian sosial yang merupakan salahsatu kajian 

utama dalam ilmu Sosiologi dan dapat diterapkan dengan baik dalam 

pelaksanaan pembelajaran dan perkuliahan di lingkungan Prodi Pendidikan 

Sosiologi dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk 

penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

c. Penelitian ini dapat membantu LPKA sebagai bahan evaluasi dalam 

melaksanakan pembinaan sebagai bentuk social control pada anak didik 

pemasyarakatan 

d. Dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang nyata dan jelas 

kepada anak/remaja mengenai kenakalan anak berupa tindak kejahatan yang 

menjadi permasalahan serius serta pembinaan sebagai bentuk social control 

yang dilakukan kepada anak-anak yang terlibat masalah hukum sebagai 

konsekuensi atas perbuatan melanggar nilai dan norma yang mereka lakukan, 

sehingga kedepannya anak-anak tersebut dapat bersikap hati-hati dan mawas 

diri untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku tersebut. 

e. Bagi masyarakat dapat ikut setra melakukan kontrol dalam rangka membantu 

mengatasi penyimpangan sosial berupa kejahatan yang terjadi di 

lingkungannya. 

5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka 

peneliti memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

a. Kepada mahasiswa atau calon peneliti yang akan melakukan penelitian 

dengan tema yang sama, diharapkan untuk memahami secara mendalam 
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permasalahan kenakalan anak/ kejahatan anak serta pembinaan yang 

dilakukan sebagai bentuk social control terhadap mereka, karena hal ini 

merupakan salah satu kajian Sosiologi yang harus dipahami serta salah satu 

permasalahan sosial yang harus ditangani dengan serius. Selain itu 

diharapkan juga mahasiswa atau calon peneliti agar penelitian selanjutnya 

harus dilakukan lebih intens agar dapat memperoleh informasi yang lebih 

mendalam. Selanjutnya, bagi mahasiswa calon pendidik untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan yang dibahas oleh peneliti agar peserta didik tidak terlibat tindakan 

kejahatan atau perilaku menyimpang apapun. 

b. Kepada anak didik pemasyarakatan, hendaklah lebih memahami nilai dan 

norma yang berlaku dimasyarakat khususnya norma agama, sosial, dan  

hukum serta lebih memahami hakekat dirinya sebagai makhluk tuhan dan 

mahluk sosial yang harus menjalankan perannya agar berperilaku konformis 

sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat lingkungannya. Sehingga tidak melalukan kembali perbuatan 

yang sama dan berubah menjadi pribadi yang lebih positif kedepannya. 

c. Kepada pihak LPKA agar lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas 

pembinaan yang dilakukan dan lebih melakukan kerjasama yang baik dan 

konsisten serta berkelanjutan dengan beberapa pihak khususnya tenaga ahli 

dari luar agar semua program-program pembinaan seperti keterampilan 

khusus yang tidak bisa di back-up oleh petugas pemasyarakatan masih tetap 

bisa berjalan dengan lancar dan konsisten sehingga dampaknya dapat 

dirasakan secara menyeluruh oleh anak didik pemasyarakatan. Selain itu 

perlu adanya tenaga ahli khusus yang menjadi pegawai tetap LPKA di bidang 

pembinaan agar pembinaan yang dilakukan kepada anak didik pemasyarakat 

dapat berjalan secara insentif dan lebih mantap. Selanjutnya diharapkan pihak 

LPKA terus mengupayakan pelaksanaan program sekolah SMK agar anak 

didik pemasyarakatan yang sedang menempuh jenjang pendidikan tersebut 

dapat bersekolah dan mendapat keahlian yang bisa mereka manfaatkan 

kedepannya. 
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d. Bagi Orangtua agar dapat lebih memperhatiakan perannya sebagai agen 

kontrol sosial pertama di keluarga dan melakukan pengawasan yang lebih 

kepada para anaknya setelah keluar dari LPKA dan kembali dalam 

lingkungan masyarakatnya serta terus membimbing mereka agar dapat secara 

konsisten mengalami berubahan dalam hal berperilaku baik dan positif 

e. Disarankan masyarakat dapat secara terbuka menerima mantan anak didik 

pemasyarakatan pada saat kembali ke lingkungannya dan berkerjasama 

membantu melakukan perannya dengan baik sebagai kontrol sosial dalam 

mencegah dan mengawasi kenakalan yang dilakukan anak khususnya dalam 

hal tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, masyarakat 

harus selalu menjadi model dan contoh yang baik bagi para anak-anak 

tersebut.  

 


