
Nena Nurohmah, 2020 

SIKAP TIDAK MEROKOK PADA REMAJA LAKI-LAKI YANG BERADA DALAM LINGKUNGAN SOSIAL 
PEROKOK 

Universitas Pendidikan Indonesia ꟾ repository.upi.edu ꟾ perpustakaan.upi.edu 

BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 Pada bab ini akan dipaparkan sejumlah kesimpulan yang telah didapatkan 

oleh peneliti pada penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan juga 

implikasi serta sejumlah rekomendasi dan masukan bagi pihak-pihak yang 

mungkin dapat memanfaatkan saran yang dipaparkan oleh penenliti sebagai bahan 

kajian. Berikut adalah simpulan dalam penelitian ini. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Keluarga remaja tidak merokok menanamkan nilai dan norma sejak dini. 

Nilai yang paling ditanamkan oleh keluarga remaja tidak merokok adalah 

nilai kerohanian yang meliputi nilai moral dan nilai agama. Selain 

penanaman nilai, ditanamkan juga norma yaitu adanya teguran dan nasehat 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja tidak merokok. 

Penanaman nilai dan norma sejak dini oleh keluarga menjadi bekal remaja 

tidak merokok dalam menjalani kehidupan yang baik. Adanya penanaman 

nilai dan norma sejak dini sangat mempengaruhi sikap remaja tidak 

merokok saat berhadapan dengan masyarakat yang negatif. Remaja tidak 

merokok mematuhi penanaman nilai dan norma yang diajarkan oleh 

keluarganya. Penanaman nilai dan norma yang baik oleh keluarga, 

menghasilkan sikap yang baik pula yaitu menjadikan remaja tidak merokok 

meskipun mayoritas lingkungannya merupkan seorang perokok.  

2. Remaja tidak merokok berteman dengan orang-orang yang mayoritas 

perokok aktif. Remaja tidak merokok pernah terpengaruh oleh teman-

temannya yang merokok, yaitu pernah mencoba untuk merokok. Prinsip dan 

ajaran orang tua membuat keyakinan dalam diri untuk tidak merokok 

kembali. Teman-teman dari remaja tidak merokok sangat menghargai 

keputusannya untuk tidak merokok, karena sikap tidak merokok merupakan 

hal yang baik. Remaja tidak merokok juga tidak melarang teman-temannya 

untuk merokok, karena menurutnya merokok merupakan hak setiap orang. 
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Remaja tidak merokok berteman tidak melihat dari merokok atau tidak, 

melainkan karena kesenangan dan kenyamanan semata.  

3. Orang tua para remaja tidak merokok sudah mendidik bagaimana cara 

mengelola uang saku yang baik sejak dini dan mengajarkan agar uang saku 

yang diberikan tidak digunakan untuk hal yang tidak perlu. Para remaja 

tidak merokok biasanya mempergunakan uang saku untuk keperluan 

sekolah, jajan, dan menabung. Kepemilikan uang saku tidak berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan untuk tidak merokok meskipun uang saku 

yang diberikan orang tua kadang lebih besar dari biasanya, karena niat dan 

prinsip dalam diri remaja untuk tidak merokok mengalahkan rasa 

penasarannya untuk merokok. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

IV, hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa sikap tidak merokok ini 

mampu memberikan kepribadian yang baik kepada anak. Selain itu penelitian ini 

juga memembawa implikasi dalam pembelajaran IPS yang berkaitan dengan 

ruang lingkup bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus bersosialisasi dan 

peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan tujuan IPS yaitu 

menjadikan warga negara yang baik dengan berbagai karakter salah satunya 

dimensi sosial. Keterampilan sosial merupakan modal awal bagi seseorang untuk 

mendukung hal tersebut. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan apa yang peneliti temukan selama penelitian, maka terdapat 

beberapa saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak yaitu sebagai berikut: 

1. Orang Tua 

Peneliti berharap agar orang tua selalu menanamkan nilai-nilai yang baik 

kepada anak. Karena sejatinya pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua kepada 

anak akan menumbuhkan nilai-nilai baik ketika seorang anak berhadapan 

langsung dengan masyarakat luas.  

2. Remaja Tidak Merokok 
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Bagi remaja tidak merokok, peneliti berharap agar selalu menanamkan sikap 

yang baik ketika berada di lingkungan masyarakat dan bisa memberi contoh yang 

baik bagi lingkungan sekitar. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti sarankan agar menggali secara lebih 

dalam terkait faktor-faktor yang dapat menumbuhkan sikap tidak merokok pada 

remaja. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peneliti lainnya dalam 

melakukan penelitian selanjutnya terkait sikap tidak merokok. 

 


