
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang diperoleh pada

penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Bandar lampung, mengenai

pengaruh komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri terhadap

pengetahuan bahaya seks bebas dikalangan remaja putri, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil data, hubungan antara pengaruh komunikasi

antarpribadi ibu dengan remaja putri (X) terhadap pengetahuan bahaya

seks bebas (Y) adalah sebesar sebesar 0,757 pada r. Dari nilai koefisien

determinasi sebesar 0,573 maka presentase pengaruh antara

komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri terhadap pengetahuan

bahaya seks bebas dikalangan remaja putri sebesar 57,3%.

2. Pengetahuan bahaya seks bebas diperlukan agar remaja mengetahui

tanggungjawab yang ada padanya, halal haram berkaitan dengan

perilaku seks bebas dan panduan menghindari penyimpangan dalam

prilaku seksual mereka sejak dini. umumnya remaja putri mengetahui

prilaku seks bebas yang tidak sehat, hal ini terlihat dari hasil jawaban

kuisioner yang berhubungan dengan pengetahuan bahaya seks bebas
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remaja putri. Dengan adanya informasi yang remaja putri dapatkan dari

ibu maka remaja putri dapat memahami tentang seksualitas secara baik,

dan adanya komunikasi antar pribadi yang saling percaya, mendukung

dan terbuka antara ibu dan remaja putri, membuat remaja putri merasa

nyaman dan tidak malu untuk bertanya maupun mengutarakan pendapat

mereka tentang seksualitas, remaja putri juga memiliki sikap positif

terhadap pengetahuan seks dan mampu bertanggungjawab akan aktivitas

kehidupan seksual mereka nantinya.

3. Berdasarkan hasil data yang didapatkan, bentuk komunikasi yang paling

ideal digunakan dalam proses komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja

putri terhadap pengetahuan bahaya seks bebas dikalanganan remaja putri

ialah bentuk percakapan, yaitu dihitung dari jumlah responden yang

menjawab menggunakan percakapan sebesar 31 responden. Bentuk

komunikasi ini merupakan bentuk dasar dari komunikasi antarpribadi.

Namun menurut pengertian nya bentuk ini digunakan antara dua orang

atau lebih dimana mereka saling mengungkapkan dan menanggapi

perasaan, pikiran serta gagasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang diperoleh pada

penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, mengenai

pengaruh komunikasi antarpribadi ibu dengan remaja putri terhadap

pengetahuan bahaya seks bebas dikalangan remaja putri, maka peneliti

mengajukan saran sebagai berikut :
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1. Sebaiknya ibu sebagai komunikator dapat lebih akrab lagi sehingga anak

tidak sungkan bercerita mengenai permasalahan seksual yang mereka

hadapi dan pada saat ibu menceritakan tentang bagaimana pengetahuan

bahaya seks bebas tidak begitu kaku. Dan dengan adanya kepercayaan,

dukungan maupun keterbukaan maka ibu bisa lebih memahami pikiran

dan perasaan remaja putrinya. Dengan demikian remaja putri akan merasa

diterima, jika sudah merasa diterima, mereka akan membuka  diri, percaya

dan  mudah diajak  kerja sama.

2. Untuk remaja putri SMP Negeri 1 Bandar Lampung hendaknya dapat lebih

terbuka lagi kepada ibunya untuk menceritakan apaupun mengenai

permasalahan skesual yang sedang mereka hadapi kepada ibunya sehingga

remaja putri dapat lebih mengetahui dan memahami apa itu pengetahuan

bahaya seks bebas. karena ibu adalah sosok yang paling memahami apa

yang sedang dialami oleh anaknya.

3. Pada penilitian yang ingin melanjutkan pembahasan mengenai seks bebas

dikalangan remaja putri, hendaknya memilih variabel pengaruh lain yang

tidak dikaji dalam penelitian ini, karena asumsi yang didapat dari

penelitian mengenai constanta intercept senilai 9,321, hal ini

menunjukkan bahwa remaja putri sudah memiliki pengetahuan akan

bahaya seks bebas yang dipengaruhi oleh variabel lain, seperti pengaruh

lingkungan, pengaruh teman, maupun pengaruh media massa.


