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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Pada Bab ini akan dijabarkan kesimpulan dari penelitian yang telah telah 

dilaksanakan dan saran-saran untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini 

di waktu mendatang. 

A. Simpulan 

Setelah rangkaian penelitian selesai dilaksanakan maka didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Sebagian besar Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani pembinaan di 

LPKA Kelas II Bandung memiliki tingkat spiritualitas yang sedang dan 

tingkat rasa bersalah yang sedang. 

2. Terdapat hubungan yang positif antara spiritualitas dengan rasa bersalah 

pada Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandung. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat spiritualitas yang dimiliki Anak 

Didik Pemasyarakatan, maka semakin tinggi pula tingkat rasa bersalah 

yang dirasakan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat spiritualitas 

Anak Didik Pemasyarakatan, maka semakin rendah pula tingkat rasa 

bersalah yang dialami. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penelitian ini kepada beberapa pihak adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam lagi faktor-faktor 

yang mempengaruhi spiritualitas dan rasa bersalah Anak Didik 

Pemasyarakatan. 

2. Untuk Anak Didik Pemasyarakatan agar dapat mengikuti dengan baik 

segala pembinaan yang ada terutama pembinaan kerohanian untuk 

membantu perkembangan spiritualitas pribadi. 

3. Untuk orangtua atau keluarga dari Anak Didik Pemasyarakatan agar dapat 

terus memberi dukungan seperti mengunjungi, membantu kebutuhannya, 
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dan memberi nasehat membangun selama Anak Didik Pemasyarakatan 

menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Bandung.  

4. Untuk LPKA Kelas II Bandung dan petugasnya agar dapat terus 

memberikan pembinaan kerohanian yang semakin baik dengan berbagai 

kegiatan yang bermacam-macam untuk menghindari kebosanan dan 

memberi banyak kesempatan bagi pihak luar mengadakan kegiatan 

vokasional di dalam LPKA Kelas II Bandung. 
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