
 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian didapat beberapa kesimpulan, antara lain: pergaulan 

dibagi menjadi dua yaitu pergaulan yang mengarah pada hal-hal yang positif dan 

pergaulan negatif atau pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang 

tidak memiliki batasannya, sehingga remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas 

akan melakukan tindakan yang diluar batas.  

 

Pergaulan kearah yang positif dapat memberikan kontribusi yang baik kepada 

diri para remaja dan masyarakat disekitarnya, seperti menambah pergaulan, 

wawasan dan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya dimasa 

depan. Sedangkan pergaulan bebas adalah pergaulan yang dapat merugikan 

dirinya dan lingkungan sekitar seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas 

termasuk homo seksual dan lesbian, hura-hura serta kegiatan-kegiatan lainnya 

yang hanya membuang-buang waktu tanpa adanya tujuan dan pandangan 

kedepan. 

 

Remaja yang terlibat dalam pergaulan kearah positif disebabkan oleh tingginya 

rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru, menambah informasi dan 

pengetahuan, meningkatkan pergaulan dan untuk melakukan proteksi diri dari 

dampak negatif pergaulan bebas. Sedangkan remaja yang terlibat dalam 
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pergaulan bebas dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, adanya 

konflik peran sosial didalam keluarga dan kurangnya pemahaman remaja tentang 

aqidah Islam. 

 

Tindakan yang dilakukan untuk menghindari diri dari pergaulan bebas yaitu 

dengan cara : 

1. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan YME 

2. Selalu mengikuti nasehat orang tua. 

3. Selektif dalam memilih teman 

4. Membuat aturan hukum tentang pergaulan bebas. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian kiranya terdapat beberapa hal yang menjadi saran di 

dalamnya, antara lain: 

1. Tidak semua remaja memahami tentang berbagai tindakan yang mereka 

lakukan (merugikan atau menguntungkan). Tindakan tersebut didorong oleh 

adanya gejolak jiwa muda yang begitu kuat. Untuk itu, diperlukan adanya 

perhatian atau kontrol sosial dari berbagai pihak seperti keluarga, sekolah dan 

lingkungan masyarakat. Kontrol sosial ini merupakan sesuatu yang sangat 

penting karena menjadi tolak ukur keberhasilan remaja dalam menopang atau 

mengendalikan gejolak jiwa mudanya sehingga tidak terjerumus pada 

pergaulan bebas. 
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2. Penelitian ini belum mampu menelusuri secara mendalam tentang berbagai 

bentuk pergaulan bebas dikalangan remaja. Untuk itu, perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut terkait berbagai hal yang dilakukan remaja dalam 

mengekspresikan ataupun menekan gejolak jiwa mudanya.  


