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BAB V
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang persepsi orang tua 

terhadap kenakalan remaja usia 12-21 tahun di Dusun II Kenanga Kecamatan 

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

orang tua terhadap kenakalan remaja dapat dilihat dari tiga hal sebagai berikut: 

1. Kognisi (Pengetahuan) 

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa orang tua mengetahui dan 

“Setuju” bahwa kenakalan remaja setiap tahunnya semakin meningkat, 

kenakalan remaja pun melanggar norma-norma yang ada didalam 

masyarakat, serta orang tua pun menjadi tahu bentuk-bentuk dan 

penyebab dari kenakalan remaja itu sendiri dengan kategori cukup dan 

skor sebesar 51,21%. Pengukuran pengetahuan dilihat dari pemahaman 

orang tua memilih jawaban angket. 

2. Afeksi (Sikap menerima dan menolak) 

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa orang tua memiliki sikap 

yang “Setuju” dan menerima bahwa adanya kenakalan remaja dapat 

meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat, sebagai orang 

tua pun harus menghukum anaknya apabila melakukan kesalahan 

seperti berprilaku menyimpang, membolos sekolah, dan berbohong 

dengan kategori cukup dan skor sebesar 39,02 %. Pengukuran sikap 

dapat dilihat dari penilaian dan persepsi orang tua terhadap kenakalan
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remaja di Dusun II Kenanga Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut 

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

3. Konasi (Partisipasi Orang Tua) 

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa responden “Setuju” 

memberi dukungan dan ikut berpartisipasi bahwasanya perlu dilakukan 

pembinaan kepada para remaja yang telah berprilaku menyimpang 

kemudian mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan 

terhadap lingkungan itu dapat mencegah kenakalan remaja, dengan 

adanya sebuah keluarga maka seorang anak dapat memperoleh 

bimbingan, pendidikan, dan pengarahan dengan kategori cukup dan 

skor sebesar 43,90 %. Pengukuran partisipasi orang tua dapat dilihat 

dari jawaban responden terhadap kenakalan remaja di Dusun II Desa 

Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

saran-saran berupa rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

Disarankan kepada Orang Tua sebaiknya memberikan motivasi, 

membimbing serta lebih memperhatikan anak remaja agar terhindar 

dari perilaku yang menyimpang. Kemudian sebagai orang tua harus 

bertanggung jawab mengawasi anak-anaknya dalam kehidupan sehari-

hari. 
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2. Bagi Kepala Desa 

Hendaknya disarankan kepada Kepala Desa agar lebih memperhatikan, 

dan membina anak-anak remaja yang ada di Dusun II Kenanga agar 

tidak terjerumus ke hal-hal yang membuat anak tersebut melakukan 

perilaku yang menyimpang. Serta perlunya suatu strategi atau 

kebijakan untuk membuat kegiatan anak remaja yang bersifat positif 

agar dapat mencegah kenakalan remaja. 

3. Bagi Remaja 

Hendaknya disarankan kepada remaja agar lebih melakukan kegiatan-

kegiatan yang bersifat positif atau lebih bermanfaat dalam mendukung 

pembelajarannya. Sehingga remaja dapat terhindar dari perilaku yang 

menyimpang. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hendaknya dalam hal ini peneliti berharap agar penelitiannya dapat 

memberikan manfaat seperti memberikan informasi atau pengetahuan 

mengenai persepsi orang tua terhadap kenakalan remaja, dan dapat 

berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut 

sehingga untuk peneliti lain dapat lebih mengembangkan 

penelitiannya. 

 


