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V. PENUTUP 

 

 

Dari pembahasan hasil-hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

A. Simpulan  

1. Modus operandi kejahatan anak di Bandar Lampung, saat ini telah mengalami 

perubahan yang signifikan dari bentuk dan pelaksanaannya, dimana anak saat 

ini telah dapat melakukan kejahatan dengan modus operandi yang dulunya 

hanya dilakukan oleh orang dewasa, mulai dari kejahatan pencurian, 

pembunuhan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan narkoba. Anak saat ini telah 

dapat melakukan modus operandi kejahatan secara sistematis dan terencana, 

bahkan anak saat ini telah dapat membentuk sindikat kejahatan sendiri yang 

terorganisir. Melihat hal tersebut maka batas antara bentuk kejahatan anak 

dengan bentuk kejahatan orang dewasa tidak terlalu terlihat lagi, sehingga 

kejahatan anak merupakan peristiwa hukum yang mendapatkan sorotan dari 

berbagai pihak. 

2. Kejahatan anak dapat terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal, 

dimana anak melakukan kejahatan selain dorongan dalam diri sendiri seperti 

labil/kecendrungan emosional yang tidak terkendali, mencari identitas/jati diri 

namun lebih cenderung ke arah negatif, adanya keinginan untuk mencoba hal-
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hal yang baru dan lebih menantang, masa puber perubahan hormon-hormon 

seksual,tidak adanya disiplin diri atau keinginan untuk mematuhi dan menaati 

peraturan yang berlaku, namun juga dipengaruhi faktor dari luar seperti 

kurangnya didikan orang tua, pergaulan yang cendrung ke arah yang negatif, 

bergesernya nilai-nilai moral dan norma yang ada dalam masyarakat, gaya 

hidup yang semakin tinggi namun diiringi kemampuan ekonomi yang tidak 

mencukupi, banyaknya tayangan di televisi yang memperlihatkan hal-hal yang 

bersifat negatif seperti adanya unsur kekerasan, kesusilaan dan hedonisme, 

kemajuan teknologi informasi tanpa adanya pengawasan maupun pengendalian 

diri. Berdasarkan keterangan tersebut, anak akan lebih mudah terpengaruh 

untuk melakukan tindak kejahatan dikarenakan adanya dorongan dari faktor-

faktor tersebut. 

 

B. Saran   

Persoalan kejahatan yang dilakukan oleh anak (juvenile delinguency) merupakan 

persoalan hukum yang perlu kajian yang serius dan mendalam, berikut Penulis 

mengutip pendapat dari beberapa ahli dalam rangka untuk menangani kejahatan 

yang dilakukan oleh anak dalam hal ini pemerintah perlu mensosialisasikan 

langkah pencegahan kenakalan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ; 

keluarga, pendidikan, masyarakat, media massa, dan kebijakan sosial lainnnya, 

adapun bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau yang telah melakukan 

kejahatan pidana, penulis memandang perlu langkah-langkah penanganan 

tindakan secara Preventif, Tidakan hukuman, Tindakan kuratif.  
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Perlu adanya aspek pendidikan, disini di mulai dari usia dini sejak anak-anak 

tersebut dididik oleh kedua orang tua, lembaga pendidikan, serta pendidikan 

agama yang berfondasi kepada moral. Serta dengan pola yang menuntun anak 

kearah padat karya, jadi anak disini memiliki kegiatan positif yang barangkali 

juga dapat menjadi solusi untuk melepaskan dari kondisi yang sulit secara 

ekonomi. 

 

 

 


