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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian ini akan disimpilkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

yang dianggap bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi siswa SMK 

BKM 2 Bekasi. Penelitian ini mencoba meneliti mengenai hubungan 

sensation seeking dengan kecenderungan perilaku agresi siswa SMK BKM 

2. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan, berikut

kesimpulannya: 

1. Secara perhitungan dalam penelitian diketahui sensation seeking

dengan kecenderungan perilaku agresi terdapat hubungan positif yang

signifikan. Hasil tersebut sekaligus membuktikan hipotesis yang

diajukan oleh peneliti yaitu ada hubungan antara sensation seeking

dengan kecenderungan perilaku agresi siswa SMK BKM 2 Bekasi.

2. Berdasarkan kategorisasi subjek diketahui bahwa hasil sensation

seeking dan kecenderungan perilaku agresi sedang. Yang artinya siswa

SMK BKM 2 Bekasi mampu mengontrol pencarian sensasi (sensation

seeking), namun cenderung berperilaku agresi.

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisa penelitian serta 

menyimpulkan data-data yang diperoleh, bagi siswa sekolah  maupun penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan sensation seeking dan kecenderungan perilaku 

agresi, berikut beberapa saran 

5.1.1 Saran Praktis 

Bagi siswa di SMK BKM 2 Bekasi disarankan untuk menanamkan 

kedisiplinan dalam dirinya agar mampu terhindar dari berbagai pengaruh buruk 

yang muncul dari luar dirinya. 
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Bagi guru di SMK BKM 2 Bekasi disarankan memberikan pengarahan 

kepada siswa, serta dituntut untuk lebih peka terhadap berbagai kemungkinan 

yang menjadi pemicu timbulnya kecenderungan perilaku agresi yang lebih tinggi 

pada siswa. 

Bagi orangtua disarankan lebih perhatian dan lebih mengenal anaknya, 

serta memahami berbagai kebutuhan anaknya. 

5.1.2 Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik ingin mendalami lebih lanjut lagi 

tentang sensation seeking dan kecenderungan perilaku agresi, sebaiknya lebih 

memfokuskan pada subjek remaja yang ciri kelompoknya cenderung berperilaku 

agresi. Dan untuk pembuatan item pernyataan sebaiknya minta persetujuan 

terlebih dahulu pada pihak sekolah apabila akan melakukan peneliian di sebuah 

sekolah. 
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