
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi remaja usia produktif melakukan judi sabung ayam di Desa 

Bandarejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Pengaruh faktor keluarga pada remaja usia produktif melakukan judi 

sabung ayam  cenderung sangat tinggi, hal tersebut disebabkan antara lain 

karena pendapatan yang diperoleh oleh rata-rata kepala keluarga masih 

kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bermata 

pencaharian sebagai petani, dan buruh lepas, adapun yang memiliki usaha 

itupun jumlahnya sangat sedikit ada juga sebagai pegawai negeri sipil 

(PNS), ditambah lagi lahan pertanian yang mereka miliki tidak begitu luas 

dan hanya bisa satu kali penen  dalam satu musim tanam. Serta  kebiasaan 

mereka suka memelihara ayam aduan, dalam mengadu ayam aduan tidak 

hanya diikuti oleh remaja-remaja yang berusia produktif saja melainkan 

diikuti pula oleh orang tua juga. (55 orang responden atau 84,61 %) yang 

berpendapat demikian. 
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2. Pengaruh faktor pendidikan terhadap remaja usia produktif  melakukan 

judi sabung ayam disebabkan sebagian besar para remaja yang masih 

berusia produktif yang masih dalam masa sekolah mereka harus terpaksa 

berhenti atau putus sekolah, hal itu disebabkan karena pendapatan orang 

tua yang tidak mencukupi untuk membiayai uang sekolah mereka. Disisi 

lain masih minimnya tingkat pendidikan disebabkan kurangnya sarana dan 

prasarana pendidikan seperti sekolah baik dari tingkat sekolah dasar (SD)  

sampai sekolah tingkat atas (SMA) yang ada di daerah tersebut, mereka 

kurang mendapatkan motivasi dalam hal pendidikan sehingga mereka 

kurang terdorong untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. 

(22 orang responden atau 33,84 %) yang berpendapat demikian. 

 

3. Faktor lingkungan sosial juga berpengaruh yang cenderung tinggi pada 

remaja usia produktif melakukan judi sabung ayam. Pengaruh lingkungan 

sosial terhadap remaja usia produktif melakukan judi sabung ayam 

disebabkan oleh keadaan lingkungan yang kurang baik disebabkan karena 

lingkungan dimana mereka tinggal sebagaian besar memang gemar 

memelihara ayam aduan dan melakukan judi sabung ayam, selain itu 

masyarakat seolah sudah menganggap hal yang biasa oleh karena itu judi 

sabung ayam seperti hal yang sudah jamak atau lumrah dilakukan. (17 

orang responden atau 26,15 %) yang berpendapat demikian. 
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B. Saran 

 

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengajukan saran 

sebagai berikut : 

 

1. Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan solusi dan mengatasi 

permasalahan sosial yang ada sehingga masalah-masalah dapat segera 

teratasi. 

 

2. Kepada penegak hukum supaya dapat lebih memperhatikan dan tegas 

dalam mencegah serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran 

hukum khususnya tentang perjudian.  

 

3. Bagi orang tua hendaknya lebih memperhatikan lagi perkembangan dan 

pendidikan anak-anaknya, dengan cara memberikan motivasi, bekal 

pendidikan yang cukup baik pendidikan yang bersifat formal maupun non 

formal, terlebih pendidikan agama karena pendidikan itu sangat penting 

untuk meraih masa depan. 

 

4. Bagi masyarakat, interaksi lingkungan sosial hendaknya juga tetap dijaga 

demi terciptanya lingkungan yang sehat aman, nyaman dan bebas dari 

perjudian dalam bentuk apapun. 


