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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa remaja siswa yang melakukan balap motor liar ini memiliki 

pemahaman tentang agama seperti melaksanakan sholat, membaca Al-Quran 

(mengaji) dan melaksanakan puasa meskipun tidak dilakukan secara rutin. Selain 

itu, remaja ini masih memperdulikan sesama umat manusia seperti membantu 

orang yang membutuhkan pertolongan, akan tetapi kesadaran tersebut tidak 

berarti meninggalkan kebiasaan mereka untuk melakukan balap motor liar. 

Karena remaja siswa yang melakukan balap motor liar ini hanya ingin 

diperhatikan oleh orang lain agar terlihat hebat, mereka merasa memiliki harga 

diri yang tinggi, mencapai kepuasan, menghilangkan stress, meluapkan kekesalan, 

melakukan berdasarkan kehobiannya dan merasa lebih unggul.  

B. Saran  

Setelah mengadakan penelitian terhadap kesadaran beragama pada remaja 

siswa pelaku balap motor liar di Pangkalan Balai, maka peneliti memberi saran: 

1. Bagi orang tua  

Agar lebih memberikan perhatian kepada anaknya, mendidik anaknya dengan 

benar sehingga tidak terjerumus dengan tingkah laku yang menyebabkan 

anaknya menjadi susah diatur, menanamkan ajaran agama agar tidak 

mengganggu ketenangan orang lain dengan melakukan balap motor liar. 
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2. Bagi Remaja Siswa 

Dalam bertindak sebaiknya mempertimbangkan baik dan buruknya akibat 

dari balap motor liar yang tidak resmi ini dan lebih melaksanakan kewajiban 

seorang pelajar. 

3. Bagi Guru 

Agar lebih memperhatikan siswanya, lebih memperhatikan peraturan 

disekolahan sehingga tidak ada siswa yang sering dipanggil kekantor karena 

permasalahan yang sama seperti membolos sekolah. 

4. Bagi Peneliti 

Penerapan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini memungkinkan 

peneliti untuk memahami gambaran makna hidup hanya dalam konteks 

makna dari dunia kehidupan subjek, dimana peneliti ini tidak melihat secara 

langsung proses pencapaian makna hidup subjek dari awal hingga subjek 

dapat memahami makna hidup yang sesungguhnya. Harapan peneliti untuk 

penelitian selanjutnya yaitu melaksanakan penelitian dengan melihat secara 

langsung proses dari awal hingga akhir kehidupan subjek sesuai dengan 

fenomena yang akan diteliti. Selain itu, diharapkan untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang kesadaran beragama pada remaja siswa yang melakukan 

balap motor liar dalam ruang lingkup yang lebih luas dan bisa memberikan 

konstribusi yang positif bagi dunia perkembangan ilmu pengetahuan yang 

lebih baik lagi kedepannya. 


