
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan hasil 

penelitian yang telah peneliti lakukan

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:
1. Ada hubungannya antara empati dengan  cyberbullying  dengan kekuatan

lemah yang signifikan yang mana hasil pengolahan data menunjukkan ada

hubungan  antara  empati  dengan  cyberbullying  pada  remaja  di  SMP

Cempaka
2. Ada hubungan negative antara empati dengan cyberbullying yang artinya

semakin tinggi  cyberbullying maka semakin rendah empatinya, dan jika

cyberbullyingnya rendah maka empainya tinggi.
5.2 Saran
5.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan  pada  kesimpulan  yang  telah  di  lakukan,  peneliti  memberikan

beberapa  saran  bagi  peneliti  selanjutnya  yang  tertarik  dengan  penelitian

mengenai cyberbullying :
1. Diharapkan  mampu  menggali  lebih  tajam  lagi  mengenai  faktor  yang

mempengaruhi  cyberbullying.  Jika  berkeinginan  menjadikan  subjek

penelitian siswa sekolah di harapkan peneliti dapat menyesuaikan dengan

waktu yang disediakan dalam melakukan penelitian dan waktu sekolah

para  siswa tersebut,  agar  waktu yang disediakan tidak bertabrakan dan

sesuai dengan perkiraan peneliti.
2. Peneliti  selanjutnya  juga  mungkin  bisa melakukan penelitian  mengenai

cyberbulling dengan menggunakan metode kualitatif dimana peneliti bisa

menggali lebih dalam pada pelaku  cyberbullying dan bisa berfokus pada

korban ataupun pada orang lain yang menyaksikan tindakan cyberbullying

pada orang lain.

5.2.2 Saran Teoritis
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan, peneliti memberikan

saran kepada:
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a. Orang tua
Orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan remaja sehingga

diharapkan orang tua bisa selalu membimbing dan menemani para remaja

ini  ketika  bermain  internet  sehingga  ketika  remaja  ini  mengalami

cyberbullying orangtua dapat membantu dan menyelesaikan masalah para

remaja ini sehingga mereka tidak merasa sendirian dan menyimpan sendiri

masalah yang mereka alami
b. Guru Sekolah

Guru sebagai orang tua kedua bagi remaja ini diharapkan guru dapat selalu

memantau  dan  memberikan  pengarahan  mengenai  penggunaan  internet

ang baik dan sehat,  sehingga fitur internet yang tersedia dapat berguna

dengan  baik.  Ketika  mereka  melanggar  atau  melakukan  cyberbullying

kepada salah satu teman mereka, guru dapat memberikan hukuman dan

memberikan penjelasan agar remaja ini tidak melakukannya lagi.
c. Orang Yang Melihat Tindakan Bullying

Bagi  orang  yang  melihat  atau  mengetahui  salah  satu  orang  terdekat

mengalami  tindakan  cyberbullying,  diharapkan  dapat  membantu  untuk

mau menceritakan ke orangtua atau melaporkan ke pihak yang berwajib

(polisi) sehingga pelaku bisa ditindak lanjuti.
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