
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara Religiusitas 

dengan sikap terhadap Seks Bebas siswa  SMA Negeri 4 Binjai Tahun Ajaran 

2011-2012 hasil ini dibuktikan dengan koefisien korelasi Tata Jenjang Rho = -

0,585 p < 0,050. Yaitu semakin tinggi tingkat religiusitas siswa, maka semakin 

rendah sikap terhadap seks bebas. Sebaliknya semakin rendah religiusitas, maka 

semakin tinggi sikap terhadap seks bebas dan dapat dilihat dari hasil data laki laki  

perempuan bahwa religiusitas > sikap terhadap seks bebas dengan hasil laki-laki 

3878 >3028, perempuan 4614 >3578. 

 Melihat hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan antara variabel X 

(Religiusitas) dan variabel Y (Sikap terhadap seks bebas pada remaja) mempunyai 

hubungan yang erat. Diliahat dari thitung = 0,921 pada taraf signifikan 95% maka 

diperoleh nilai kritik atau ttabel = 0,281 hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan negatif yang signifikan dapat dilihat dari thitung (0,921) > 

ttabel (0,281). 

5.2 Saran 

Sehubung dengan hasil temuan penelitian diatas, maka yang menjadi 

saran-saran penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut: 



1.  Saran Kepada Kepala Sekolah 

Disarankan agar dapat memperhatikan dan meningkatkan kepedulian 

terhadap perkembangan anak didik yang masih dalam jenjang pendidikan. 

Meningkatkan serta mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bernilai 

positif . 

2. Saran Kepada Guru BK 

Diharapkan agar dapat memberikan informasi/pendidikan seks yang benar 

kepada siswa/i agar mereka tidak mencari tahu dari sumber yang salah dan 

lebih meningkatkan kemampuan menjadi lebih profesional, 

membangkitkan suatu kebutuhan bagi siswa. 

3.  Saran Kepada Guru Bidang Studi 

Agar lebih memperhatikan siswa-siswi yang memiliki kemampuan dan 

bakat tertentu untuk diarahkan sehingga akan membuat siswa mampu 

mengembangkan potensi dirinya. 

4. Saran Kepada Siswa-siswi 

Untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan 

keagamaan untuk menjauhkan diri dari perbuatan negatif. 

5. Saran Kepada Orang tua 

Diharapkan lebih memberikan perhatian kepada anaknya dan 

mempertahankan kegiatan bimbingan yang selama ini dilaksanakan dalam 

keluarga, dan diharapkan juga mampu menjadi teladan bagi anggota 

keluarga. 

6. Saran Kepada Peneliti Berikutnya 



Menyadarari bahwa sipeneliti memiliki kekurangan, maka disarankan 

kepada peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk 

mengkaji faktor-faktor lain yang berhubungan dengan religiusitas dan 

sikap terhadap seks bebas. Diharapkan dengan adanya penelitian lanjutan 

ini, hasil penelitian menjadi lebih lengkap.


