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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian akhir ini, akan dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban 

terhadap permasalahan yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. 

Kesimpulan ini disusun berdasarkan hasil analisis dan perhitungan statistik. 

Selain itu, penulis juga mengemukakan beberapa saran untuk dapat 

menggunakan strategi penyesuaian agar dapat mencegah terjadinya tindak 

kenakalan remaja, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat 

tinggal. Saran yang disampaikan ini dideskripsikan atas hasil penelitian dan 

pengamatan langsung di lapangan. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 17.0, maka 

diperoleh hasil korelasi yang dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan sebesar 0,1% atau memiliki 

tingkat kepercayaan dan kebenaran sebesar 99,9% antara pengaruh Peer 

Pressure terhadap tindak kenakalan remaja. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka tidak heran bahwa dari hasil penelitian ini terungkap bahwa 

responden memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kenakalan 

remaja yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari Peer Pressure. 

2. Berdasarkan penilaian responden terhadap variabel Peer Pressure dari 

hasil yang telah didapatkan di lapangan menunjukan bahwa Peer Pressure 
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cenderung berpengaruh terhadap tingkat kenakalan remaja di SMP Negeri 

9 Bandar Lampung. Hal ini dapat diketahui dari sebaran numerik tertinggi 

dari 3 kategori, yaitu angka 43 (48,9%), artinya bahwa semakin tinggi 

pengaruh Peer Pressure cenderung mengakibatkan meningkatnya 

kenakalan remaja. Bahkan adanya pengaruh Peer Pressure dengan tingkat 

sedang juga mengakibatkan terjadinya tingkat kenakalan remaja yang 

cukup tinggi yaitu dengan hasil presentase 21,5%. Terjadinya tindak 

kenakalan remaja ini disebabkan oleh adanya pengaruh Peer Pressure 

terhadap remaja sekolah seperti memukul, menodong, mencaci, 

mengancam, membentak dan memaksa yang kerap kali dilakukan oleh 

Peer Pressure, sehingga bentuk-bentuk Peer Pressure tersebut juga ikut 

berpengaruh terhadap tingkah laku dan kebiasaan remaja yang 

dipengaruhi, jadi remaja tersebut cenderung mempengaruhi remaja lain 

seperti apa yang dilakukan oleh Peer Pressure terhadapnya. 

3. Berdasarkan hasil dan analisis hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di 

atas,  maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya berbagai tindak kenakalan 

remaja seperti berkelahi, membolos sekolah, menonton video porno di 

lingkungan sekolah, merusak fasilitas sekolah, melawan guru, merokok 

dan memalak merupakan salah satu akibat dari adanya tekanan teman 

sebaya (Peer Pressure). Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya hasil 

korelasi sebesar 0,765**. Nilai 0.765
**

 menandakan bahwa korelasi antar 

variabel bernilai sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan 

kenakalan remaja yang tinggi hampir dapat dipastikan disebabkan oleh 

tingginya pengaruh Peer Pressure. Hubungan antara Peer Pressure 
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dengan tingkat kenakalan remaja ini sangatlah erat. Dimana apabila 

seorang remaja masih dalam tahap perkembangan, pada umumnya akan 

lebih dekat dan lebih mendengarkan saran atau apapun dari teman 

sebayanya daripada orang tuanya. Oleh karena itu pengaruh teman sebaya 

(Peer Pressure) dengan tindak kenakalan remaja sangat berkaitan erat satu 

sama lain. Artinya, tidak ada perbuatan atau tindakan yang akan remaja 

lakukan (kenakalan remaja) tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari 

pihak luar terutama pengaruh dari teman sebaya (Peer Pressure) kerena 

tidak dapat dipungkiri bahwa waktu untuk bersama dengan keluarga atau 

orang tua lebih sedikit dibandingkan waktu untuk bersama dengan teman 

sebaya. 

B. Saran 

Memperhatikan analisis tekanan teman sebaya (Peer Pressure) dan hasil 

pengolahan data serta mengacu pada kesimpulan penelitian, maka akan 

disajikan beberapa saran untuk menghindari tindak kenakalan remaja yang 

kerap terjadi yaitu: 

1. Peran serta keluarga. Keluarga harus memberikan kasih sayang dan 

perhatian dalam hal apapun terhadap anaknya. Sangat diperlukan adanya 

pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang serta pengawasan yang 

intensif terhadap media komunikasi seperti tv, internet, radio, handphone, 

dan lain sebagainya.  Perlunya pembelanjaran agama yang dilakukan sejak 

dini sesuai dengan iman kepercayaannya. Orang tua  juga perlu 

mendukung hobi yang anak inginkan selama hal tersebut masih positif. 

Jangan pernah orang tua mencegah hobi maupun kesempatan anak 
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mengembangkan bakat yang mereka sukai selama bersifat positif. Karena 

dengan melarangnya dapat menggangu kepribadian dan kepercayaan diri 

anak tersebut. Dan terakhir, orang tua harus menjadi tempat curhat yang 

nyaman untuk anaknya, sehingga orang tua dapat membimbing anaknya 

ketika ia sedang menghadapi masalah. 

2. Peran sekolah. Sekolah merupakan pembinaan yang telah diletakkan 

dengan dasar-dasar dalam lingkungan keluarga. Sekolah harus 

memberikan pengajaran nilai dan norma kepada murid didiknya, 

memberikan pendidikan yang baik dan bernilai positif serta mengajarkan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dijadikan sebagai bekal untuk 

kehidupannya kelak di masyarakat. Khususnya guru BK. 

3. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk berperan aktif menciptakan 

kondisi lingkungan yang nyaman, aman, tentram dan damai. Masyarakat 

besar pengaruhnya dalam memberikan arah terhadap pendidikan anak, 

terutama yang ada didalam lingkungan tersebut. Masyarakat memiliki 

keikutsertaan dalam membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Ini berarti bahwa pemimpin dan penguasa dari masyarakat ikut 

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebab tanggung 

jawab pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab moral bagi 

setiap orang dewasa baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok 

sosial. Khususnya orang tua murid. 


