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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa ada terdapat hubungan yang positif antara konformitas dengan 

pengambilan keputusan pada remaja akhir, artinya semakin tinggi konformitas 

maka semakin tinggi pula pengambilan keputusan pada remaja dan sebaliknya 

semakin rendah konformitas maka semakin rendah pula pengambilan keputusan 

pada remaja, sehinga hipotesis diterima. Berdasarkan jumlah subjek secara 

keseluruhan, konformitas pada remaja akhir di kec. Tampan, Panam, Pekanbaru 

sebagian besar berada pada kategori sedang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dikemukakan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Remaja 

Bagi remaja diharapkan tidak melakukan konformitas yang 

berlebihan, konformitas boleh saja dilakukan tetapi dalam hal positif, 

minsalnya  melakukan konformitas terhadap aktivitas keagamaan seperti 

beribadah, berpakaian muslimah dll, karena konformitas ini akan berpengaruh 

positif terhadap diri sendiri dan tidak berdampak buruk pada orang lain. 

Dalam mengambil keputusan juga diharapkan  remaja tidak terburu-

buru dalam mengambil suatu keputusan yang akan dibuat, sebaiknya diteliti, 
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dipahami secara baik apakah pengambilan keputusan tersebut harus dibuat 

atau tidak dan mempelajari akan berdampak baik atau buruk kedepanya untuk 

diri mereka sendiri, dengan mempertimbang secara matang dari segala aspek 

kehidupan. 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan tema yang sama, dapat meneliti dan mencermati faktor-faktor lain yang 

diduga turut berperan dan memprediksi konformitas yang terjadi pada remaja. 

Sehingga kedepannya dapat dijelaskan lebih lanjut berbagai faktor yang 

mampu memprediksi dan meningkatkan pengambilan keputusan pada remaja 

seperti keluarga dan kebudayaan, jenis kelamin serta pengakuan dan prestasi. 

Selanjutnya, peneliti diharapkan dapat mempersiapkan penelitian dengan lebih 

matang, baik secara teori maupun secara teknis, khususnya di lapangan. 

2. Peneliti 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih 

dalam lagi mengenai konformitas dan pengambilan keputusan pada remaja. 

Serta diharapkan dapat mengali lebih dalam secara jelas dan rinci apa saja 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi remaja melakukan konformitas dan 

pengambilan keputusan. Peneliti selanjutnya diharapakan juga dapat 

mengambil sample penelitian lebih besar lagi dari sample yang peneliti 

lakukan. Sehingga dapat mengambarkan secara akurat dan mewakili paling 

tidak sebagian dari populasi remaja khususnya di kec. Tampan, Panam 

Pekanbaru. 

 


