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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pergaulan remaja memiliki dampak yang positif dan negatif bagi 

perkembangan remaja. Jika lingkungan pergaulan tersebut memberikan contoh 

yang baik maka individu akan berperilaku baik pula, namun sebaliknya jika 

lingkungan pergaulan memberikan contoh yang buruk maka individu juga akan 

memiliki perilaku yang buruk pula. 

Dilihat dari faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku membolos pada 

siswa, diketahui bahwa terdapat berbagai macam penyebab yang berasal dari diri 

atau internal dan  eksternal seperti pengaruh teman dan pengaruh media, sehingga 

mereka malas mengikuti pelajaran di kelas, tidak suka pada pelajaran, belum 

mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru pada hari tersebut. Awal 

mula siswa melakukan perilaku membolos adalah karena pengaruh dari teman 

sebaya yang negatif dan kondisi lingkungan sekolah yang kurang kondusif. 

Sehingga mereka mencari kesenangan di luar sekolah. Meskipun telah 

diberlakukan sanksi, mereka tidak jera untuk berhenti membolos, kalaupun jera 

hanya dalam waktu sebentar saja. Dengan perilaku yang demikian, maka secara 

tidak langsung akan berdampak pada prestasi belajar. Nilai ulangan yang buruk 

dan ancaman tidak naik kelas bisa terjadi. Selain itu mereka mendapat cap sebagai 

anak “nakal” dari guru dan teman-teman sekelasnya sebagai bentuk sanksi moral 

yang harus diterima. 
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Segala upaya yang diterapkan oleh SMA Negeri 7 Kendari adalah sebagai 

tindakan pencegahan dan meminimalisir segala bentuk perilaku menyimpang 

khususnya perilaku membolos di sekolah, sekaligus mengubah pemikiran 

mengenai disiplin. Menjadi suatu paradigma baru sebagai langkah atau upaya 

sekolah dengan menjalin kerjasama orang tua untuk mengembangkan 

keberhasilan perilaku pelajar baik secara akademik maupun sosial. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap siswa-siswa SMP 

Negeri 7 Kendari, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sekolah meningkatkan kontrol sosial terhadap siswa dan memberikan 

tindakan yang tegas terhadap siswa yang membolos dalam penegakan disiplin 

sekolah. 

2. Peraturan sekolah lebih diperjelas dengan sanksi-sanksi yang dipaparkan 

secara eksplisit, termasuk peraturan mengenai presensi siswa sehingga 

perilaku membolos dapat diminimalkan. 

3. Menciptakan kondisi sekolah yang nyaman bagi siswa-siswanya. Kondisi ini 

meliputi proses belajar mengajar di kelas, proses administratif serta informal 

di luar kelas. 

4. Pendekatan individual dilakukan oleh pihak sekolah terkait dengan 

permasalahan pribadi dan keluarga, dan bagaimana pandangan mereka 

terhadap kegiatan belajar di sekolah. 
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