
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh teman sebaya terhadap 

perilaku seks pranikah pada siswa kelas XI di SMA Negeri 6 Binjai Tahun Ajaran 

2011/2012,  hal ini diketahui dari hasil perhitungan diperoleh  harga rxy > rtabel yaitu 0,389 > 

0,266, dan pengaruh tersebut signifikan, hal ini diketahui setelah dilakukan pengujian dengan 

menggunakan tfisher diperoleh harga thitung > ttabel  yaitu 3,59 > 2,021. 

Dari hasil penelitian  dapat diuraikan satu persatu pengaruh teman sebaya terhadap 

perilaku seks pranikah dari setiap indikator, yakni  a). fantasi seksual yang mereka lakukan 

61,72% diperoleh dari teman sebaya dan 38,77% diperoleh dari situs porno, b). Berpegangan 

tangan  yang mereka lakukan 58,17% diperoleh dari teman sebaya dan 41,83% diperoleh dari 

sinetron yang ditayangkan ditelevisi, c). Masturbasi/onani yang mereka lakukan 26,60 % 

diperoleh dari teman sebaya dan 73,80% diperoleh dari membaca majalah porno, d). Kissing  

yang mereka lakukan 53,61% diperoleh dari teman sebaya dan 46,39% diperoleh dari 

seringnya menyaksikan video porno,  e). Petting yang mereka lakukan 32,70% diperoleh dari 

teman sebaya dan 67,30% diperoleh dari seringnya menyaksikan situs porno diinternet dan 

membaca majalah porno, f). Intercourse/ senggama yang dilakukan 51,22% diperoleh dari 

teman sebaya dan 48,78% diperoleh dari seringnya menyaksikan situs porno.  

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu  : 

1. Saran untuk guru Bimbingan Konseling 56 



Diharapkan kepada guru bimbingan konseling untuk perduli dalam memberikan 

pemahaman kepada remaja tentang pendidikan seks dan menjelaskan dampak negatif 

dari perilaku seks pranikah. 

2. Saran untuk remaja khususnya remaja di SMA Negeri 6 Binjai. 

Diharapkan agar remaja akan lebih berhati-hati dalam bergaul dan diharapkan juga 

remaja dapat lebih bijak dalam membuat keputusan dalam hal-hal yang melibatkan 

perilakunya. Remaja juga sangat diharapkan pendirian yang teguh dan tidak mudah 

untuk mengikuti segala perbuatan dan perilaku remaja yang lain yang akhirnya dapat 

membawa mereka kearah yang lebih buruk.  

3. Saran kepada pihak sekolah 

Kepada pihak sekolah peneliti memberi sedikit saran agar lebih memberikan banyak 

bimbingan dan informasi yang tepat kepada para siswa-siswi mengenai pengaulan 

misalnya yang berkaitan dengan pacaran, dan perilaku-perilaku yang membuat remaja 

terjerumus kedalam pengaulan bebas serta akibat-akibat yang akan ditimbulkan akibat 

perilaku yang salah.  

4. Saran kepada orang tua siswa 

Kepada para orang tua diharapkan mampu mengontrol kehidupan dan lingkungan 

pergaulan putra-putrinya dan juga mengenalkan kepada putra-putrinya dengan siapa 

mereka bergaul sehingga dapat terhindar dari pergaulan yang buruk yang akan 

membawa dampak negatif pada kehidupan remaja putra dan putrinya. 

5. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya peneliti harapkan peneliti selanjutnya untuk meneliti 

lebih lanjut masalah pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seks pranikah remaja 

khusunya pada studi kasus pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seks pranikah 

yang remaja lakukan agar dapat melihat alasan-alasan lain mengapa remaja 

terpengaruh oleh teman-teman sebayanya 


