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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Sebagian besar siswa kelas XI (sebelas) SMA Pasundan 1 Bandung Tahun 

2013/2014 memiliki kecenderungan pusat kendali (locus of control) internal, 

artinya siswa telah memiliki persepsi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan 

dipengaruhi oleh tindakan. 

2. Siswa besar siswa kelas XI (sebelas) SMA Pasundan 1 Bandung Tahun 

2013/2014 terlibat perilaku seksual kategori rendah, artinya siswa telah 

melakukan perilaku seksual sampai pada ‘meraba daerah erogen (payudara 

dan atau alat kelamin). 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pusat kendali (locus of 

control) dengan perilaku seksual siswa SMA Pasundan 1 Bandung Tahun 

2013/2014, artinya pusat kendali (locus of control) tidak menjadi salah satu 

faktor yang memiliki hubungan dengan perilaku seksual. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru Bimbingan dan Konseling dapat mengembangkan program Bimbingan 

dan Konseling aspek Pribadi-Sosial yang berhubungan dengan perilaku seksual 

difokuskan pada indikator-indikator pusat kendali (locus of control) internal dan 

eksternal secara seimbang, dengan tujuan agar siswa mampu mengembangkan 

persepsi yang lebih objektif mengenai pengambilan keputusan dalam kehidupan. 

Indikator-indikator pusat kendali (locus of control) internal yang perlu 

dikembangkan, yaitu: keberhasilan individu karena kerja keras, kegagalan 

individu akibat perbuatan sendiri, individu menjadi pemimpin karena memiliki 

kemampuan, individu menentukan masa depan melalui kemampuan dan 
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kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya. Indikator-indikator pusat kendali 

(locus of control) eksternal yang perlu dikembangkan yaitu: keberhasilan individu 

karena keberuntungan, kegagalan individu akibat ketidakberuntungan, individu 

menjadi pemimpin karena ada kesempatan, individu menentukan masa depan 

melalui keberuntungan dan kehidupan individu ditentukan oleh orang lain. 

Pengembangan program dilakukan dengan mempertimbangkan iklim 

layanan Bimbingan dan Konseling yang nyaman dan dialogis dalam suasana 

sosioemosional yang mendukung agar pengembangan pusat kendali (locus of 

control) dapat tercapai. Pusat kendali (locus of control) yang telah berkembang 

akan membuat siswa mampu mengembangkan persepsi yang lebih objektif untuk 

mengambil keputusan dalam kehidupan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat lebih memfokuskan penelitian lanjutan pada aspek 

atau faktor-faktor yang lebih spesifik mengenai hubungan antara pusat kendali 

(locus of control) dengan perilaku seksual, yaitu faktor-faktor yang membuat 

remaja memutuskan untuk terlibat dengan perilaku seksual, meliputi harga diri, 

religiusitas, hubungan orangtua dengan remaja, tekanan negatif teman sebaya dan 

media pornografi. 

 


