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BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dinamika resiliensi individu yang meninggalkan imamat dapat 

dipahami dengan menggunakan model pendekatan cognitive emotion 

regulation ability. Melalui pendekatan ini pula dapat diketahui bahwa setiap 

individu yang meninggalkan imamat memiliki dinamika resiliensi yang 

berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan pada dua hal yaitu pertama,  latar 

belakang individu, terutama karakteristik kepribadian. Kualitas individu 

sebagai pribadi memiliki peran penting ketika berhadapan dengan berbagai 

kesulitan yang dihadapi, termasuk di dalamnya pengambilan sikap dan 

keputusan. Kedua, latar belakang keputusan meninggalkan imamat. 

Meskipun dampak dari sebuah keputusan tersebut adalah sama namun 

sebuah keputusaan yang telah dipersiapkan dengan matang akan memilik 

dampak yang lebih ringan daripada sebuah keputusan emosional. Kedua 

hal tersebut tampaknya menjadi penentu dinamika resiliensi yang akan 

berlangsung kemudian.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kedua subjek memiliki 

lima karakteristik resiliensi yang terbagi dalam empat pola yaitu pola 

disposisional yang terungkap dalam ketenangan hati dan mandiri, pola 

relasional yang terungkap dalam komitmen, pola situasional ditunjukkan 

dengan kemampuan untuk menilai secara realistis tindakan dan 

konsekuensinya, dan pola filosofis yang ditunjukkan dengan self knowledge 
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yang membawanya kembali ke dirinya sendiri dan keyakinan akan masa 

depan, dengan kata lain memiliki tujuan.  

Selain kelima karakteristik tersebut, ada tiga temuan karakteristik 

resiliensi baru yang muncul yaitu pejuang atau berjuang, menjadi semakin 

beriman dan semeleh. Ketiga karakteristik tersebut tidak bisa dilepaskan 

dari dimensi spiritualitas yang diolah dan dikembangkan oleh subjek selama 

menjadi imam. 

Faktor-faktor yang mendukung dalam dinamika resiliensi individu 

yang meninggalkan imamat, yaitu kepribadian, optimisme, kesehatan fisik, 

demografi dan kontekstual,  etika – moral dan altruisme, agama dan 

spiritualitas dan dukungan sosial. Faktor lain yang muncul sebagai temuan 

baru dalam penelitian ini adalah kepasrahan, berdamai dengan masa lalu, 

keluarga (istri dan anak) dan laikalisasi (pelepasan jabatan imamat). 

Laikalisasi menjadi faktor yang sangat kuat dalam dinamika resiliensi 

individu yang meninggalkan imamat.  

 

B. Saran-Saran 

Memperhatikan beberapa hal yang muncul dalam penelitian ini, 

penulis memiliki beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi Subjek Penelitian 

Dinamika resiliensi yang dialami oleh kedua subjek penelitian 

menyisakan beberapa catatan yang, menurut peneliti, membutuhkan 

perhatian yang khusus. Hal tersebut terkait dengan persoalan-
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persoalan psikologis dan dampak-dampaknya bagi kedua subjek 

penelitian. Terkait dengan hal tersebut, peneliti merekomendasikan 

agar kedua subjek secara khusus mengolah kepribadiannya dan jika 

dibutuhkan dapat mencari bantuan dari para ahli, teutama psikolog, 

agar dapat menjalani kehidupan baru yang dipilihnya sekarang 

dengan lebih baik. 

 

2. Bagi Individu yang Meninggalkan Panggilan Imamat 

Menjalani pendidikan imamat tidaklah mudah. Ada begitu 

banyak proses yang harus dilalui. Namun ketika semuanya harus 

ditinggalkan, ada dua hal yang hendaknya diperhatikan untuk 

membangun reseliensi yang baik, yaitu dukungan sosial serta agama 

dan spiritualitas. 

Dukungan sosial pada dasarnya telah menjadi faktor penting 

dalam setiap dinamika resiliensi.  Bagi individu yang meninggalkan 

panggilan imamat, hendaknya tidak segan untuk mencari dukungan 

dari banyak orang; menanggalkan rasa malu dan gengsi. Semakin 

banyak dukungan sosial yang diraih, apapun bentuknya, akan 

semakin melapangkan jalan untuk segera bangkit dari keterpurukan. 

 Agama dan spiritualitas, dalam kasus tertentu, telah membantu 

individu-individu mampu keluar dari situasi sulit mereka. Fakta 

sederhana ini menunjukkan bahwa spiritualitas memiliki dampak 

besar pada pemikiran dan perilaku individu. Spiritualitas yang 
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dipahami dan dijalani secara benar membantu individu untuk 

memperkuat resiliensi, membantu individu merasa lebih baik dan 

lebih puas dengan kehidupan mereka. Tubuh, pikiran dan jiwa selalu 

saling terkait dan harus selalu sehat untuk mencapai keharmonisan 

yang optimal.  

 

3. Bagi yang Terlibat di Dalam Pendidikan Calon Imam dan Hierarki 

Gereja 

Menjadi selibater di era modern seperti sekarang ini bukanlah 

persoalan yang mudah. Maka, bagi calon-calon imam hendaknya 

menempatkan persoalan-persoalan dalam menjalani hidup selibat ke 

dalam porsi pengolahan yang lebih besar. Persoalan-persoalan yang 

muncul terkait dengan afeksi dan intimacy tidak cukup diselesaikan 

secara rohani melainkan dibutuhkan pendekatan yang lebih 

menyeluruh berupa pendampingan piskologis untuk membantu 

menyadari dan mengurai permasalahan yang ada serta berusaha 

menyelesaikannya. Apabila persoalah afeksi dan intimacy tidak 

mendapat penanganan yang semestinya dan pada akhirnya akan 

menimbulkan dampak-dampak psikologis bagi calon-calon imam, 

alangkah baiknya jika penahbisan mereka ditunda dan didampingi 

secara khusus oleh orang yang berkompeten. Pendampingan 

psikologis yang dimaksudkan tidak saja bagi calon-calon imam 

namun terbuka juga bagi mereka yang telah menjalani hidup sebagai 
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imam dan membutuhkan pendampingan tersebut. Penahbisan 

individu menjadi imam bukanlah sebuah pencapaian akhir. Seorang 

imam yang adalah sekaligus guru dan gembala umat, hendaknya 

sungguh-sungguh menghayati panggilan hidupnya terutama sebagai 

selibater. Hendaknya para imam juga dibantu untuk memiliki tubuh, 

pikiran dan jiwa yang sehat demi tanggungjawabnya yang besar di 

dalam Gereja Katolik. Semuanya itu diperlukan kerendahan hati 

untuk selalu berusaha menyadari kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki agar dapat diolah dan sedapat mungkin dibantu untuk 

mengatasi jika terdapat persoalan-persoalan di dalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


