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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang berjudul : 

“Pengaruh Peran Orang Tua, Guru, dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku 

Pencegahan Seks Pra Nikah Remaja Pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri 

1 Sentolo Tahun 2019” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Responden berdasarkan jenis kelamin lebih banyak perempuan, 

responden dari jurusan IPA lebih banyak dibandingkan jurusan IPS. 

2. Peran orang tua, peran guru dan peran teman sebaya sebagian besar 

memiliki peran yang kuat terhadap perilaku pencegahan seks pra 

nikah. 

3. Sebagian besar responden memiliki perilaku pencegahan seks pra 

nikah yang positif. 

4. Ada hubungan yang signifikan secara statistik antara peran orang tua, 

peran guru, dan peran teman sebaya terhadap perilaku pencegahan 

seks pra nikah remaja pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Sentolo 

tahun 2019. 

5. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi perilaku pencegahan seks 

pra nikah remaja pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Sentolo tahun 

2019 adalah peran teman sebaya. 
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B. Saran 

1. Bagi Orang Tua 

Bagi orang tua diharapkan lebih mengoptimalkan dalam 

memfasilitasi tugas perkembangan keluarga seperti menjaga 

komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan anak, memberikan 

pemahaman akibat seks bebas sedini mungkin dan melakukan kontrol 

terhadap pergaulan remaja dengan teman sebaya. 

2. Bagi Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri 1 Sentolo 

Diharapkan sekolah tetap mempertahankan dan meningkatkan 

kegiatan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi yang ada. Kepala 

sekolah dan guru dapat mengoptimalkan peran dalam mendidik siswa  

untuk berperilaku mencegah seks pra nikah remaja serta dapat 

menciptakan peer group discussion dalam rangka meningkatkan 

perilaku pencegahan seks pra nikah. 

3. Bagi Siswa SMA Negeri 1 Sentolo 

Siswa diharapkan untuk lebih selektif dalam bergaul dengan 

temannya agar tidak terjerumus dalam perilaku seksual yang 

menyimpang. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan 

dengan peran orang di sekitar dengan perilaku pencegahan seks pra 

nikah dengan metode penelitian lainnya, seperti menggunakan metode 

wawancara secara langsung terhadap responden. 


