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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

simpulan mengenai sikap responden terhadap aksi cyber bullying sebagai berikut: 

1) Sebagian besar responden (83.63%) memiliki sikap negatif artinya responden 

memiliki sikap yang tidak mendukung cyber bullying, merasa sedih dengan 

adanya tindakan cyber bullying, dan memahami bahwa cyber bullying 

merupakan hal yang tidak baik dilakukan. 

2) Responden dengan sikap negatif, umumnya menunjukkan sikap negative juga 

apabila dilihat dari aspek-aspek kognitif, afektif, dan konatifnya terhadap 

cyber bullying.  

3) Responden dengan menunjukkan sikap positif umumnya positif juga dalam 

aspek-aspek sikapnya.  
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5.2 Saran 

Mencermati hasil penelitian yang di atas, saran yang dapat disampaikan 

adalah: 

5.2.1 Saran Teoretis 

1) Untuk peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian dengan variabel yang 

sama sebaiknya meminta informasi langsung kepada responden mengenai 

bagaimana lingkungan sekitar dan kebiasaan para responden ketika berada di 

media sosial. 

2) Untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan subjek yang sama 

harap melakukan penelitian lanjutan melakukan pendalaman lebih lanjut 

terhadap penelitian ini karena mengingat hasil penelitian yaitu sikap negatif 

yang ditampilkan responden dengan perilaku yang sesungguhnya ditampilkan 

tidak konsisten, 

5.2.2 Saran Praktis. 

1) Disarankan pada pihak sekolah untuk menanamkan pemahaman pada siswa 

lebih lanjut mengenai budi pekerti, menjunjung tinggi harkat dan martabat 

orang lain,sikap saling menghormati dan menghargai sehingga kecenderungan 

untuk berbuat menyakiti, mengecewakan dan melukai orang lain bisa 

dikendalikan.  
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2) Disarankan kepada anak kelas XI di SMA “X” Karawang untuk 

mengembangkan sikap negatif terhadap aksi cyber-bullying dan 

mewujudkannya menjadi perilaku konsisten juga yaitu melaporkan kepada 

guru apabila melihat adanya aksi cyber-bullying terutama menyangkut pribadi 

para siswa. Hal tersebut bertujuan agar anak kelas XI yang lain yang 

mendukung aksi cyber-bullying dapat ikut serta menentang aksi cyber-

bullying. 

3) Disarankan kepada orang tua agar lebih memberi pengawasan kepada anak-

anak mereka dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerumus dengan 

pergaulan yang salah dan dapat mengendalikan diri mereka agar lebih 

menghargai orang lain dalam menggunakan media sosial. 

 


