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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain:
1. Dari hasil perhitungan diketahui pergaulan dengan teman sebaya yang ada
di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu tergolong
baik.
2. Sebagian remaja usia 14-16 tahun di Desa Mompang Kecamatan
Padangsidimpuan angkola Julu Kota Padangsidimpuan sering melakukan
penyimpangan seperti merokok, bermain judi, pulang larut malam, main
game online pada jam belajar dan naik sepeda motor dengan kecepatan
tinggi. Dari hasil perhitungan diketahui perilaku menyimpang remaja
dalam kategori sedang.
3. Ada hubungan yang signifikan antara pergaulan dengan teman sebaya
terhadap perilaku menyimpang pada remaja 14-16 tahun di Desa
Mompang

Kecamatan

Padangsidimpuan

Angkola

Julu

Kota

Padangsidimpuan, hal ini diketahui dari hasil perhitungan dengan
menggunakan rumus product moment diperoleh harga rhitung sebesar
0,675, sedangkan rtabel sebesar 0,320, artinya rhitung > rtabel yaitu 0,675
> 0,320. Kemudian terdapat hubungan yang dignifikan antara pegaulan
dengan teman sebaya terhadap perilaku menyimpang remaja, hal ini
diketahui dari hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 6,679
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4. sedangkan ttabel 1,684. Dengan membandingkan kedua nilai tersebut
diperoleh thitung > ttabel yaitu 6,679 > 1,684.

B. Saran
Berdasakan uraian kesimpulan di atas,

penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut.
1. Sebaiknya pemerintah setempat memberikan kebijakan terhadap jam
operasional warnet dan tempat billiyard khususnya kepada remaja seperti
jam 10.00 s/d 21.00.
2. Kepada orang tua yang memiliki remaja disarankan agar bisa mengontrol
perkembangan anak remaja agar tidak salah dalam bergaul.
3. Kepada remaja disarankan dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang
bermanfaat dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan yang dapat
melanggar norma hukum karena dapat mengakibatkan permasalah bagi
masa depan remaja tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk
menghindari perilaku menyimpang tersebut dengan mengikuti kegiatan
dikelompok-kelompok Remaja mesjid untuk remaja muslim, sekolah
minggu untuk remaja non muslim, atau kegiatan-kegiatan kepemudaan
seperti karang taruna.
4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan dapat melibatkan faktor-faktor lain
yang berpengaruh pada perilaku menyimpang pada remaja seperti faktor
lingkungan, pola asuh orang tua dan sebagainya. Selain itu penelitian juga
dapat dilakukan secara kualitatif agar dapat menggali hasil dan kesimpulan
yang lebih menyeluruh.

