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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor – Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Perilaku Minum Minuman Keras Siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan Widya Wisata Graha Amlapura. Dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut, gambaran perilaku minum minuman keras siswa 

Sekolah Menengah Kejuruan Widya Wisata Graha Amlapura adalah dari 96 

responden  sebanyak 36 responden (31,2 %) berperilaku minum minuman 

keras dan sebanyak 60 responden (68,8 %) tidak berperilaku minum 

minuman keras. Semua responden yang berperilaku minum minuman keras 

adalah laki – laki, didominasi responden yang berpengetahuan rendah dan 

memiliki sikap negatif.  

      Ada hubungan yang bermakna atau signifikan antara umur, jenis 

kelamin, tingkat pengetahuan, dan sikap dengan perilaku minum minuman 

keras. Tidak ada hubungan yang bermakna atau signifikan antara adanya 

teman sebaya dan ketersediaan dana dengan perilaku minum minuman keras. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa hal yang peneliti 

rekomendasikan terkait topik penelitian ini :  

2.1. Sekolah Menengah Kejuruan Widya Wisata Graha Amlapura. 

2.1.1. Siswa  

1) Perlunya membangun kesadaran diri remaja atau siswa 

sekolah tentang bahaya dari perilaku minum minuman 

keras.  
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2) Perbanyak informasi terkait bahaya minuman keras supaya 

tidak terjerumus pergaulan bebas seperti minum minuman 

keras  

2.1.2. Guru  

1) Perlu melakuan peninjauan ulang kurikulum terkait 

penjadwalan masuk kerja dan perketat pengawasan kepada 

siswa saat masuk kerja agar siswa tidak melakukan hal – 

hal yang melanggar aturan seperti minum minuman keras.  

2) Tingkatkan pengetahuan siswa terkait minuman keras 

melalui sosialisasi-sosialiasi budaya asli Bali yang tidak 

terkontaminasi budaya asing seperti miras. Hal ini penting 

karena lulusan dari sekolah pariwisata akan menjadi pelaku 

pariwisata yang sangat rentan terkontaminasi budaya asing 

yang masuk ke Bali 

2.2. Dinas Kesehatan  

       Perlunya memberikan informasi melalui penyuluhan – 

penyuluhan ke sekolah - sekolah dan penggunaan media elektronik 

atau media massa tentang bahaya perilaku minum minuman keras 

khususnya dikalangan remaja. 

2.3. Dinas Pendidikan  

        Evaluasi ulang kurikulum terkait masuk kerja yang diterapkan 

sekolah – sekolah di Kabupaten Karangasem karena pada saat masuk 

kerja tersebut merupakan kesempatan bagi para siswa untuk 

melakukan hal – hal yang melanggar aturan yang berlaku contohnya 

minum minuman keras… 
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