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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Kenakalan remaja adalah sebuah masalah yang terus ada, tetapi kenakalan 

remaja yang berhubungan dengan minuman keras sangatlah memprihatinkan di Kota 

Semarang. Kenakalan remaja terkait minuman keras memiliki dampak negatif yang sangat 

besar terhadap diri sendiri dan lingkungan. Remaja sangat rentan akan tindakan negatif, 

apabila remaja mengenal minuman keras akan menjadi pribadi yang rusak karena 

minuman keras dapat menjadi penuntun atas tindakan negatif yang terfikir oleh remaja. 

Tetapi kenakalan remaja bisa dihindarkan dan dihentikan karena remaja berada pada usia 

yang masih cukup muda dan kondisi psikis yang mudah untuk diarahkan. 

Dari hasil riset yang telah dilakukan, peran orang tua merupakan hal terpenting 

dalam mengedukasi masalah remaja. Selain orang tua, lingkungan juga turut mendukung 

dalam menjadikan pribadi remaja yang cukup baik. Lingkungan tersebut bisa berasal dari 

lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah. Dalam kasus ini, lingkungan sekolah 

merupakan faktor penyebab utama remaja mengkonsumsi minuman keras, hal ini 

dikarenakan remaja mengenal minuman keras karena faktor pergaulan dengan teman 

sekolahnya, apabila sebuah kelompok pergaulan terdapat satu remaja pemiras maka 

remaja tersebut akan mengajak temannya untuk ikut mengkonsumsi minuman keras, 

sedangkan masa remaja merupakan masa yang cukup labil sehingga rentan untuk 

menerima ajakan tersebut. Tetapi apabila dari faktor orang tua dan lingkungan 

mengajarkan pengetahuan yang cukup tentang minuman keras, remaja tersebut akan 

mengetahui bahaya minuman keras dan tidak akan terjerumus unutk mengkonsumsi 

minuman keras. 

Remaja merupakan masa dimana mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan 

tertarik dengan sesuatu yang menarik perhatian. Dengan kondisi psikologis tersebut, 

kampanye dibuat dengan menggunakan pendekatan melalui kepribadian mereka. Mulai 

dari judul kampanye hingga bahasa yang digunakan dalam media-media desain. Hal 

tersebut bertuan untuk memberi kemudahan remaja dalam menerima pesan yang ingin 



54 
 

disampaikan. Dengan adanya kampanye ini diharapkan remaja dapat berhenti 

mengkonsumsi minuman keras dan dapat sadar akan kesalahan yang diperbuatnya dapat 

merusak generasi remaja lain, karena faktor utama remaja mengkonsumsi minuman 

keras berawal dari ajakan teman. 

5.2. Saran 

Melalui kampanye ini diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap remaja 

Kota Semarang untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras dan menjadi pribadi yang 

baik. Remaja merupakan masa yang cukup indah sehingga sayang apabila dilewatkan 

dengan tindakan yang negatif. Dan diharapkan pula masyarakat Kota Semarang dapat 

berperan dalam mengatasi kenakalan remaja tersebut. Selain itu kampanye ini juga 

diharapkan dapat berjalan di kota-kota lain yang krisis akan kenakalan remaja tersebut, 

sehingga kampanye dapat memberikan dampak positif yang luas di Indonesia. 


