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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan mengenai penelitian perbedaan 

tingkat kenakalan remaja yang ibunya berada dirumah sebagai Ibu Rumah Tangga 

dengan remaja yang Ibunya bekerja di Luar kota, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pengaruh ibu rumah tangga terhadap kenakalan remaja  

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa tingkat kenakalan remaja pada Ibu Rumah Tangga di 

dukuh Kembang desa Luwijawa yang berada pada kategori rendah dengan 

presentase 96% sebanyak 24 responden dan berada pada kategori sedang 

dengan prosentase 4% sebanyak 1 responden sedangkan pada kategori tinggi 

memilki prosentase 0%.  Sedangkan hasil mean ibu rumah tangga yang didapat 

17, 84 dan mean ibu yang bekerja di luar kota 18, 32, hasil ini menunjukan 

pengaruh ibu rumah tangga lebih rendah. 

2. Pengaruh ibu bekerja di luar kota terhadap kenakalan remaja  

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa tingkat kenakalan remaja pada ibu Luar kota di Dukuh 

Kembang Desa Luwijawa, hasilnya sama dengan hasil analisis dari tingkat 

kenakalan pada remaja pada yang ibunya berada di rumah. Dengan hasil 

analisis, kategori rendah dengan presentase 96% sebanyak 24 responden dan 

berada pada kategori sedang dengan prosentase 4% sebanyak 1 responden 

sedangkan pada kategori tinggi memilki prosentase 0%. Sedangkan hasil mean 

ibu yang bekerja di luar kota 18, 32, dan mean ibu rumah tangga lebih rendah 

17, 84 hasil ini menunjukan pengaruh ibu bekerja di luar kota sedikit lebih 

tinggi. 
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3. Perbedaan pengaruh Ibu Rumah Tangga dan Ibu bekerja di luar kota terhadap 

Kenakalan Remaja di desa Luwijawa. 

Hasil analisa menunjukkan  terdapat perbedaan tingkat kenakalan remaja 

berdasarkan perhitungan statistik menggunakan analysis independent sample t-

test pada program SPSS 16 for windows dengan hasil rata-rata untuk pengaruh 

ibu yang bekerja diluar kota sebesar 18, 32 sedangkan pengaruh ibu rumah 

tangga sebesar 17, 84. Dari perbedaan nilai terseut terdapat selisih sejumlah 

0,48 sehingga ada peluang yang sama pengaruh antara ibu bekerja dan ibu 

rumah tangga  terhadap kenakalan remaja.  

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat 

penulis berikan berkaitan dengan proses dan hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini. Saran-saran tersebut, antara lain:  

1. Bagi Remaja  

Sebagai seorang remaja sebaiknya pandai-pandai memilih teman dan memilih 

pergaulan yang positif bagi dirinya. Serta berhati-hati memilih lingkungan 

sosial. Serta melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti, ikut serta 

kegiatan kepemudaan, tim sepak bola, grup rebana al- ikhlas dan lain-lain.  

2. Bagi keluarga  

Dari pihak keluarga seharusnya memberikan pendampingan yang cukup 

walaupun  dengan bekerja, akan tetapi juga adanya kualitas dan peran-peran 

serta pola-pola pengasuhan yang sama dengan ibu.  

3. Bagi Perangkat Desa  

Dari pihak perangkat desa baik kepala Desa, kepala Dusun dan ketua RT, RW 

sebaiknya bisa memberikan wadah kegiatan yang positif bagi para remaja dan 

disaat melakukan perkumpulan remaja sebaiknya diisi dengan pembekalan 
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keagamaan serta seputar perkembangan atau permasalahan remaja agar 

remaja-remaja cukup mempunyai bekal tentang dirinya.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya lebih memperhatikan kualitas pendampingan ibu 

terhadap anak remajanya. Pengaruh kenakalan remaja disebabkan oleh banyak 

faktor oleh karena itu sebaiknya untuk lingkungan eksternal keluarga lebih 

diperhatikan dan digali informasi yang lebih lengkap serta lingkungan sosial 

remaja. Digali lebih dalam lagi yang menjadi faktor penentu yang menjadikan 

peran ibu lebih penting. 

 

 

 


