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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah disajikan pada Bab 

IV, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

Dampak pengkonsumsian minuman berlakohol yang terlihat dari ketiga 

siswa yang terlibat yaitu pada fisik, psikis dan sosialnya. Dari dampak 

fisiknya diketahui informan A, informan B, dan informan C merasakan 

pusing, rasa mual, pahit di tenggorokan, badan menjadi lemas, mata menjadi 

merah dan hilang kesadaran jika sudah sampai tinggi mabuknya. Dari dampak 

psikis diketahui informan A, informan B, dan informan C merasa  tidak 

sanggup untuk mengontrol emosi, sikap dan perkataan. Jika sudah tidak 

terkontrol lagi emosinya bisa sampai berkelahi, bertindak semaunya sendiri, 

merasa paling berani, dan cara bicaranya sampai tidak karuan. Dampak 

sosialnya seperti dijauhi teman lain yang tidak terlibat dalam mengonsumsi 

minuman berlakohol. 

Kelompok yang melakukan minum minuman keras mempunyai rasa 

ketertarikan dan ingin tetap menjadi anggota kelompok yang disebabkan 

adanya perasaan suka antara anggota kelompok serta harapan memperoleh 

manfaat dari anggotanya sehingga ikut-ikutan aktivitas yang dilakukan oleh 

kelompok termasuk perilaku yang negatif. Dalam hal kekompakan para siswa 

yang terlibat pengkonsumsian minuman beralkohol biasanya selalu mau dan 
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tidak menolak ajakan temannya untuk mengkonsumsi minuman berlakohol 

dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Hal ini sebagai wujud 

kekompakan dalam kelompok. 

Dalam segi kesepakatan dalam kelompok terdapat persamaan pendapat 

dan rasa sehati dengan kelompoknya tersebut. Biasanya siswa yang terlibat 

mengonsumsi minuman beralkohol tidak akan berpikir panjang terhadap 

dampak yang akan terjadi sehingga cenderung merasa aman karena 

mempunyai kesamaan dengan anggota kelompok. 

Siswa yang terlibat dalam minum minuman beralkohol akibat pengaruh 

teman cenderung menurut pada kelompoknya, ini merupakan bentuk ketaatan 

terhadap kelompok. Seperti contohnya siswa yang terlibat minum minuman 

beralkohol didalam kelompoknya jika ada masalah pada salah satu temannya, 

itu juga menjadi masalah bersama-sama didalam kelompok untuk saling 

melindungi. Dalam contoh bentuk ketaatan, kesetiaan dan kepatuhan seperti 

tidak menolak jika diajak pergi oleh teman-teman kelompoknya dan berusaha 

bertingkah laku sesuai dengan aturan kelompok, serta tidak menentang 

pendapat teman-teman dalam kelompok. Tekanan atau tuntutan kelompok 

membuat seseorang rela melakukan apapun walaupun hal tersebut tidak 

diinginkan. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Sekolah 
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Sekolah diharapkan lebih mengintensifkan lagi penanganan 

untuk siswa yang terlibat minum minuman keras. Selain itu sekolah 

juga melakukan pembinaan rutin sebagai langkah pencegahan siswa 

agar tidak terlibat dalam konformitas negatif teman sebaya. Langkah 

pencegahan ini dengan memberikan layanan bimbingan kelompok dan 

layanan klasikal tentang konformitas negatif dan bahaya minuman 

keras. 

 

5.2.2 Bagi Siswa 

Siswa lebih selektif dalam memilih teman bergaul sehingga 

tidak terjerumus minum minuman keras karena konformitas teman 

sebaya. Siswa harus mempunyai prinsip yang kuat agar bisa 

membentengi dirinya dari pengaruh negatif teman sebaya. 

 

 

 

 


