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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan adalah 

sebagai berikut : 

Upaya pencegahan kenakalan remaja (penyalahgunaan narkoba) pada remaja 

di Pusat Informasi Kenakalan Remaja (PIK-R) Bina Bangsa Kabupaten Langkat 

sudah mulai dilakukan sehingga berjalan sesuai dengan program-program yang 

telah dirancang, dilihat hasil penelitian bahwa 92% program-program berjalan 

dengan baik. Berbagai macam upaya PIK-R dalam mengatasi pemberantasan 

penyalahgunaan narkoba seperti : 

a. Upaya Pembinaan berbasis masyarakat, orangtua dan remaja diberikan 

kesempatan untuk membuat harpan untuk hidup mereka dan keluarga 

mereka. Yaitu harapan remaja khususnya menjadi anak yang berbakti 

dan menjadi pahlawan dalam keluarga, menjadi anak yang cerdas dan 

intelektual serta bermoral. Menjadi orangtua yang beriman dan 

bertaqwa serta berakhlak mulia. Menjadi pemimpin di organisasi dan 

menjadi pencipta kedamaian. Remaja juha harus bisa mewujudkan 

aharapan bangsa, mampu menjadikan bangsa yang berkwalitas, 

kontrol sosial agen perubahan atau pelopor dan pelaksana kegiatan 

yang berbasis kemasyarakatan. 

b. Upaya Pembinaan berbasis pendidikan, melakukan pendidikan yang 

bisa membimbing remaja dalam membentuk diri remaja untuk 

menemukan jati diriya. Diberikan pendidikan berbagai variasi yang 
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bisa membuat mereka jauh dari hal hal yang berbau negatif. Berikan 

remaja pelatihan-pelatihan yang beragam untuk mereka lakukan dan 

memilih pelatihan pendidikan yang mana yang mereka sukai untuk 

dikemangkan. Pelatihan berupa menari, berbisnis kue, melatih diri 

sebagai penyuluh baik didepan umum maupun dengan teman sebaya. 

c. Upaya Pembinaan berbasis sekolah, perwujudan seluruh harapan 

keluarga dan remaja bisa juga melalui pembinaan berbasis pendidikan 

yang dimana remaja dilatih untuk giat dalam belajar dan melakukan 

seminar atau pelatihan mengenai remaja dan membentuk organisasi 

remaja dibawah naungan instansi tertentu. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Disarankan Kepada Pemerintah agar dapat membimbing dan memberikan 

bantuan sarana dan prasarana penunjang agar upaya yang dilaksanakan 

oleh PIK-R dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

2. Kepada Pengelola PIK-R agar meningkatkan layanan dengan cara 

melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagai pelayanan yang 

baik terhadap masyarakat. 

3. Kepada warga masyarakat, disarankan agar tetap membimbing dan 

mengarahkan remaja sejak dini agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang 

negatif. 
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4. Kepada mitra PIK-R agar meningkatkan hubungan kerjasama dengan 

pihak-pihak lain, agar dapat mensukseskan tujuan program PIK-R 

5. Kepada penulis lain agar dapat melakukan penelitian yang relevan 

ditempat berbeda guna dijadikan perbandingan sekaligus masukan dan 

saran konstruktif terhadap hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


