
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulanyang dapat diambil

dari penelitian ini adalah,: 

a. Hasil  pengolahan data  menunjukkan ada  hubungan antara  konformitas  dengan

kenakalan remaja di sekolah SMA Negeri 2 Sukatani Kabupaten Bekasi. Dengan

demikian  (Ha)  yang  menyatakan  ada  hubungan  antara  konformitas  dengan

kenakalan remaja pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani Kabupaten Bekasi di

terima dan (Ho) yang menyatakan tidak ada hubungan antara konformitas remaja

pada siswa-siswi SMA Negeri 2 Sukatani Kabupaten Bekasi di tolak.

b. Berdasarkan hasil uji korelasi antara konformitas dengan kenakalan remaja maka

dapat dikatakan ada hubungan positif yang lemah dimana jika konformitas tinggi

maka kenakalan remaja juga tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  dikemukakan  saran  sebagai

berikut : 

5.2.1    Saran Praktis

a. Bagi  pihak  sekolah  agar  dapat  memperhatikan  perkembangan  siswa-siswi

terutama  bagaimana  mereka  berkelompok  dengan  teman  sebayanya  sehingga

tidak melakukan konformitas negatif yang akan menimbulkan kenakalan remaja

di sekolah tersebut.

b. Siswa  dan  siswi  bisa  memilih  dalam  melakukan  aktivitas  bersama  teman

sebayanya dan tidak mudah terpengaruh lingkungan teman sebaya.

c. Untuk  peneliti  lain  yang  tertarik  melakukan  penelitian  serupa  agar  dapat

memperhatikan jadwal pengambilan fenomena sampai data penelitian dilapangan

terutama berkaitan dengan subjek di sekolah dan dapat menambah jumlah jumlah

sampel yang akan digunakan karena pada penelitian ini hanya menggunakan 135

sampel pada kelas XI IPA dan IPS.

d. Untuk penelitian  selanjutnya  juga disarankan  untuk mempertimbangkan  waktu

dimana siswa dan siswi bisa lebih leluasa mengisi  skala  untuk penelitian agar
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tidak  bentrok  dengan  ujian-ujian  dan  jam  belajar  yang  penting  di  sekolah,

memperhatikan saat pengisian skala agar dapat hasil yang lebih maksimal.

5.2.2    Saran bagi Penelitian Selanjutnya

a. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  variabel  konformitas  sebagai

sumbangsih,  atau  menambah  fakto-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  hasil

peneltian lebih baik.

b. Penelitian  selanjutnya  variabelkonformitas  dapat  menjadi  sumbangsih  dalam

bidang sosial terutama dalam Psikologi sosial 

c. Penelitian  selanjutnya  dapat  memilih  populasi  dan  sampel  yang  berbeda  dan

jumlah yang lebih banyak.
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