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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini, peneliti memaparkan simpulan yang didapat dalam penelitian, implikasi 

dan rekomendasi untuk kepentingan penelitian kedepannya 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara bersamaan 

komunikasi orangtua mengenai seksualitas dan kualitas persahabatan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap seksual pranikah pada 

remaja SMA, dengan besar pengaruh sebesar 32,2%. Artinya semakin tinggi nilai 

komunikasi orang tua mengenai seksualitas dan kualitas persahabatan, maka 

semakin negatif sikap seksual yang ditunjukkan remaja SMA di kota Bandung. 

Selanjutnya, hasil uji regresi linier sederhana pada masing-masing variabel 

independen menunjukkan: 1) komunikasi orang tua mengenai seksualitas 

memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap seksual pranikah, dengan besar 

pengaruh 8,6% ; 2) kualitas persahabatan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap sikap seksual pranikah, dengan besar pengaruh 29,6%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas persahabatan lebih memberikan pengaruh terhadap 

sikap seksual pranikah pada remaja SMA di kota Bandung. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tolak ukur 

dalam membangun sikap seksual pranikah pada remaja menuju ke arah positif 

maupun negatif. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

memperkaya hasil penelitian psikologi mengenai sikap seksual remaja dan faktor 

yang mempengaruhinya.  

C. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka terdapat 

rekomendasi bagi beberapa pihak, diantaranya: 

1. Rekomendasi bagi Siswa 

a. Siswa diharapkan menyadari bahwa pentingnya memiliki hubungan 

persahabatan yang berkualitas, sehingga siswa dapat lebih meningkatkan 
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kualitas persahabatan tersebut agar memberikan pengaruh positif pada 

siswa dalam bersikap. 

b. Siswa diharapkan dapat lebih terbuka lagi dalam berkomunikasi dengan 

orang tua khususnya saat membahas perihal masalah seksualitas, 

mengingat orang tua sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak. 

2. Rekomendasi bagi Orang Tua 

Orang tua diharapkan mampu mengimbangi rasa penasaran anak 

khususnya mengenai masalah seksualitas dengan mulai mengajarkan 

pendidikan seks sejak dini dari mulai yang sederhana, seperti organ penting 

yang perlu dilindungi untuk tidak disentuh orang lain, kemudian pengetahuan 

yang diajarkan bertambah sesuai dengan bertambahnya kebutuhan usia anak. 

3. Rekomendasi bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara mendalam 

kepada responden agar dapat mengetahui dinamika komunikasi interpersonal 

orang tua-anak, kualitas persahabatan, dan sikap seksual pranikah. 

 


