
 

 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang peranan aparat 

kepolisian terhadap pencegahan terjadinya kenakalan remaja di Desa Bumi 

Setia Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1.   Peranan aparat kepolisian dalam pencegahan terjadinya kenakalan remaja 

di Desa Bumi Setia Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah 

antara lain serbagai pemelihara keamanan, membimbing remaja dalam 

kegiatan yang bersifat positif, seperti kegiatan penyuluhan hukum, 

sosialisasi narkoba dan kegiatan lain yang dapat membimbing remaja 

kearah yang positif, sehingga remaja akan dari perbuatan-perbuatan yang 

menyimpang dan remaja dapat berperilaku sesuai dengan aturan atau 

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Aparat 

kepolisian juga berperan sebagai penegak hukum,pengayom masyarakat, 

serta pemelihara keamanan guna terciptanya ketertiban dan keamanan 

dalam kehidupan masyarakat. Membina masyarakat untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 



 

 

2.   Perilaku menyimpang timbul karena terdapat berbagai faktor-faktor yaitu 

faktor lingkungan, rendahnya pendidikan, kurang mendapatkan kasih 

sayang kedua orang tua, kebutuhan ekonomi yang mendesak serta 

pengaruh teman sepermainan sehingga remaja rentang sekali melakukan 

perbuatan menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang 

lain. 

B. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan peranan aparat kepolisian 

terhadap pencegahan terjadinya kenakalan remaja di Desa Bumi Setia 

Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah, maka peneliti dapat 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian harus lebih aktif dan 

meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada aparat kepolisian, 

memberikan pelayanan yang baik, menjadi pengayom, dan penegak 

hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat, serta memberikan kegiatan 

yang bersifat positif untuk remaja agar terhindar dari perilaku 

menyimpang. 

2. Aparat kepolisian dapat menjalankan peranannya dengan baik salah satu 

caranya setiap 2 minggu sekali memberikan sosialisasi mengenai 

perbuatan yang melanggar hukum misalnya narkoba, MIRAS, sehingga 

remaja dapat terhindar dari perilaku menyimpang. 



 

 

3. Aparat kepolisian dapat menjalankan peranannya dengan baik dapat 

dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan mengenai hukum serta 

kegiatan yang bersifat positif setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali 

sebagai upaya mencegah terjadinya kenakalan remaja, serta dengan 

mengadakan penyuluhan mengenai hukum dapat menumbuhkan sikap 

sadar hukum dalam diri remaja, sehingga remaja akan terhindar dari 

perilaku menyimpang dan dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan 

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 

4. Remaja hendaknya aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian seperti mengikuti penyuluhan mengenai hukum, 

mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai perbuatan-perbuatan yang 

melanggar hukum seperti penyuluhan narkoba, dan lain-lain serta 

melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, serta kreatifitas 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


