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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diuraikan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Persepsi Siswa tentang seks pranikah kelas VIII SMP Negeri 1 Hamparan Perak 

tahun ajaran 2012/2013 sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok 

cenderung rendah dengan hasil 94,600 (yang berarti bahwa siswa  cenderung 

setuju bahwa seks  boleh dilakukan sebelum menikah). 

2. Persepsi siswa tentang seks pranikah kelas VIII SMP Negeri 1 Hamparan Perak 

tahun ajaran 2012/2013 setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok 

cenderung tinggi dengan hasil 124,700 (yang berarti bahwa siswa  cenderung 

tidak setuju bahwa seks  boleh dilakukan sebelum menikah). 

3. Terdapat pengaruh positif layanan bimbingan kelompok terhadap persepsi siswa 

tentang seks pranikah kelas VIII SMP Negeri 1 Hamparan Perak tahun ajaran 

2012/2013. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut penelitian ini 

disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. 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 
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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. 

2. Saran Untuk Guru BK 

Diharapkan kepada guru bimbingan konseling untuk dapat berperan aktif 

dalam memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang pendidikan seks dan 

menjelaskan dampak negatif dari perilaku seks pranikah. 

3. Saran Untuk Siswa Khususnya di SMP Negeri 1 Hamparan Perak 

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 diharapkan untuk mampu menyaring informasi yang 

diterima dan dapat mengkonsultasikannya dengan orang yang tepat, 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. 

4. Saran Untuk 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 Yang Lain 

Kepada peneliti lain yang menaruh perhatian meneliti tentang persepsi siswa 

tentang seks pranikah, agar lebih memperhitungkan faktor-faktor lain yang memilki 
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hubungan dengan persepsi siswa  tentang seks pranikah seperti keadaan keluarga 

siswa, keadaan lingkuan sekitar tempat tinggal siswa, dan lain sebagainya. 


