
62 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orangtua dan stres dengan 

perilaku merokok pada remaja laki-laki, terdapat hubungan negatif antara pola 

asuh orangtua dengan perilaku merokok pada remaja laki-laki, tidak terdapat 

hubungan antara stres dengan perilaku merokok pada remaja laki, dan dari hasil 

analisis tambahan crosstabulation juga ditemukan bahwa pola asuh yang paling 

dominan menyebabkan munculnya perilaku merokok pada remaja laki-laki di 

SMK KANSAI Pekanbaru berada pada kategori pola asuh permisif tidak peduli. 

B. Saran 

1) Orangtua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bahwa 

pola asuh orangtua sangat penting dalam membentuk perilaku remaja 

khususnya perilaku merokok pada remaja laki-laki. Dalam penelitian ini 

peneliti menyarankan agar orangtua dapat bersikap autoritatif dalam 

mengasuh remajanya. Orangtua yang autoritatif memiliki tuntutan dan 

tanggung jawab, mereka membuat peraturan agar remaja menjadi disiplin, 

namun orangtua juga bersikap hangat dan menerima sudut pandang dari 

remaja serta mendorong remaja dalam mengambil keputusan sesuai 

pertimbangan dari keluarga.  
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2) Remaja Laki-laki 

Bagi remaja laki-laki yang merokok diharapkan agar dapat mengurangi 

kebiasaan merokoknya dengan cara berkumpul bersama teman-teman yang 

tidak merokok dan melakukan kegiatan positif seperti olahraga, bakti sosial 

dan lainnya. 

3) Peneliti Selanjutnya 

Adapun saran bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti pola asuh dan 

keterkaitannya dengan perilaku merokok dapat memilih salah satu pola asuh 

seperti pola asuh autoritatif, autoritarian, permisif tidak peduli, dan permisif 

memanjakan sebagai variabel prediktornya agar dapat melihat keterkaitan dari 

masing-masing pola asuh secara langsung terhadap munculnya perilaku 

merokok.  

4) Bagi Pihak Sekolah 

Bagi pihak sekolah diharapkan agar dapat lebih meningkatkan 

peraturan tentang larangan melakukan perilaku merokok diarea sekolah 

maupun diarea dekat sekolah. Kemudian memberikan aturan yang tegas 

dengan cara memberlakukan sistem skors bagi siswa yang ketahuan merokok. 

dan kemudian melakukan bimbingan konseling dengan cara mengadakan 

penyuluhan tentang bahaya merokok. 

 


