
 

87 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat hubungan positif antara pola asuh permisif orangtua dan 

konformitas teman sebaya terhadap perilaku merokok pada remaja madya.  

2. Terdapat hubungan positif antara pola asuh permisif orangtua terhadap 

perilaku merokok pada remaja madya.  

3. Terdapat hubungan positif antara konformitas teman sebaya terhadap perilaku 

merokok pada remaja madya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran yang diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, 

yaitu: 

1. Bagi Remaja Madya 

Kepada remaja madya diharapkan  untuk dapat menurunkan perilaku merokok  

dengan cara mengurangi jumlah rokok yang dihisap setiap harinya, dan 

membatasi tempat dan waktu untuk menghisap rokok. Hal ini karena perilaku 

merokok merupakan perilaku yang membahayakan dan berdampak negatif baik 

diri sendiri maupun oranglain. Selain itu, remaja madya juga diharapkan untuk 

dapat menurunkan tingkat konformitas pada teman sebaya dengan tidak ikut-

ikutan merokok seperti teman sebaya. Hal ini karena konformitas pada teman 

sebaya berpengaruh terhadap perilaku merokok pada remaja dan juga dikarenakan 
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semakin tinggi konformitas pada teman sebaya, maka remaja semakin taat dan 

semakin takut untuk menolak permintaan teman sebaya untuk merokok.  

2. Bagi Orangtua 

Kepada orangtua yang cenderung menerapkan pola asuh permisif, diharapkan 

dapat mengubah gaya pengasuhan yang dilakukan kepada remaja madya karena 

pola asuh permisif  berdampak negatif terhadap perilaku remaja madya seperti 

perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja madya. Orangtua diharapkan selalu 

memberikan pengawasan kepada remaja madya, tidak selalu menyetujui tingkah 

laku remaja madya, lebih mengontrol remaja madya, dan memberikan perhatian  

pada keseharian anak. Hal ini dikarenakan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa  pola asuh permisif  orangtua memiliki hubungan dengan perilaku merokok 

pada remaja madya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut perilaku yang berkaitan 

dengan merokok lainnya seperti dampak kecanduan rokok dan bahaya 

mengkomsumsi rokok pada remaja madya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

meneliti variabel-varianel lain yang juga berhubungan dengan perilaku merokok 

seperi iklan rokok, media massa. Selain itu juga diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat melakukan skrining awal  penelitian pada remaja madya guna menentukan 

subjek penelitian berdasarkan kategori perokok, yaitu perokok ringan, perokok 

sedang, dan perokok berat. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk 

menyesuaikan jumlah aitem pada skala yang diberikan agar tidak menimbulkan 

kejenuhan pada subjek saat mengisi skala. 


