
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang diterangkan dalam hasil 

pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan profil kognitif remaja pengguna Napza dan 

remaja yang tidak menggunakan Napza. Dari ketiga kategori IQ, 

yaitu Verbal Intelligence Quotient (VIQ), Performance Intelligence 

Quotient (PIQ), dan Full Scale Intelligence Quotient (FSIQ ) remaja 

bukan pengguna Napza berada pada klasifikasi IQ rata-rata pada 

kesemua kategori sedangkan remaja pengguna Napza berada 

pada klasifikasi IQ dibawah rata-rata. 

2. Terdapat perbedaan orientasi masa depan remaja pengguna 

Napza dan remaja yang tidak menggunakan Napza.Orientasi 

masa depan remaja pengguna Napza lebih tinggi dibandingkan 

orientasi masa depan remaja non pengguna Napza 

3. Terdapat perbedaan prestasi belajar remaja pengguna Napza dan 

remaja yang tidak menggunakan Napza.Rata-rata nilai prestasi 

pelajaran, baik pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, 

dan Bahasa Inggris secara keseluruhan lebih tinggi remaja non 

pengguna Napza dibandingkan dengan remaja pengguna Napza. 

 

 



 

B. Saran 

Saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, maka penulis 

memberikan beberapa masukan bagi berbagai pihak, khususnya pada 

pihak yang bergerak dalam bidang psikologi klinis anak, pihak 

orangtua, dan pihak sekolah yang berkaitan dengan profil kognitif 

remaja, orientasi masa depan, dan prestasi belajar. 

1. Remaja pengguna Napza disarankan dapat lebih selektif dalam 

memilih teman pergaulan, sehingga dapat meninggalkan 

penggunaan napza. 

2. Bagi pihak sekolah disarankan melakukan psikoedukasi kepada 

seluruh siswa tentang bahaya napza, selain itu untuk siswa yang 

terdeteksi menggunakan napza sebaiknya diberikan 

pendampingan agar mampu meninggalkan penggunaan napza. 

3. Bagi pihak yang bergerak dalam bidang psikologi klinis anak 

disarankan agar mengembangkan suatu bentuk intervensi klinis 

bagi remaja pengguna Napza, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif, orientasi masa depan, dan prestasi belajar 

remaja pengguna Napza. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian 

terkait dengan melihat faktor lain yang berpengaruh terhadap 

kemampuan kognitif, orientasi masa depan, dan prestasi belajar 

pada remaja pengguna Napza dan remaja bukan pengguna 

Napza.


