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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Game Online Player 

Unknown’s Battle-Grounds Terhadap Perilaku Negatif Siswa SMKT YPL Lirik 

dimana dalam penelitian ini, sampel terdiri dari 64 orang yang keseluruhannya 

adalah laki-laki dan berasal dari kelas yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini 

seluruh sampel mayoritas adalah pemian game online PUBG. Uji validitas yang 

dilakukan pada pernyataan – pernyataan dari variabel x dan y diperoleh nilai 

corrected item total correlation lebih besar dibandingkan nilai rtabel. Ini 

menunjukkan bahwa pernyataan dinyatakan valid. Sedangkan uji reabiltas yang 

dilakukan pada variabel x dan y diperoleh nilai korelasi ≥ 0,6.Maka dapat 

dikatakan game online PUBG dan Perilaku Siswa SMKT YPL Lirik teruji 

reabilitasnya. Berdasarkan hasil analisis hubungan variabel X (game online 

PUBG) terhadap variabel Y (Perilaku Negatif Siswa SMKT YPL Lirik) adalah 

0,977 yang artinya mempunyai hubungan yang sangat kuat. Nilai ini 

menunjukkan bahwa Game Online PUBG sangat mempengaruhi Perilaku Negatif 

Siswa SMKT YPL Lirik.  

Penelitian ini membuktikan bahwa Game Online PUBG mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat terhadap keberhasilan Perilaku Negatif Siswa SMKT 

YPL Lirik. Berdasarkan pengujian koefisien Determinan,  didapati nilai R sebesar 

0,977 yang berarti bahwa game online PUBG terhadap Perilaku Negatif Siswa 

SMK Teknologi Yayasan Pendidikan Lirik memiliki pengaruh yang  sangat kuat 

dengan nilai 97,9%. Dan nilai koefisien determasi (Rsquare) sebesar 0,954 berarti 

variasi perubahan variabel dependen (Pengaruh Game Online PUBG) mampu 

dijelaskan oleh perubahan variabel independen (Perilaku Negatif Siswa SMKT 

YPL Lirik) sebesar 95,4%. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil 

kesimpuulan bahwa game online PUBG memiliki pengaruh negative terhadap 

perilaku siswa SMK Tekologi YPL Lirik, dimana game oline PUBG 

menyebabkan siswa lebih banyak menghabiskan waktu demi bermain PUBG dari 
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pada belajar dan siswa rela menghabiskan uang demi membeli UC untuk bermain 

game online PUBG. 

 

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh game online 

terhadap perilaku negatif siswa (studi tentang pengaruh penggunaan game online 

terhadap perilaku mahasiswa universitas islam riau pekanbaru). Berikut ada 

beberapa saran yang dapat diajukan antara lain : 

1. Bagi orangtua 

Diperlukan pengawasan secara langsung dari orang terdekat 

dibutuhkan untuk membantu para gamers ini yang sudah kecanduan game 

online. 

2. Bagi siswa  

a. Bagi seseorang yang sudah menjadi seorang pecandu game online dapat 

memberikan gambaran dari dampak negatif yang diberikan oleh game 

online, dimana dampak tersebut dapat merugikan dan merubah konsep 

diri seseorang yang sudah menjadi pecandu game online. 

b. Target waktu untuk bermain game online, usahakan jangan mengganggu 

waktu belajar, manfaatkan waktu libur untuk bermain game online. 

c. Jalin hubungan pertemanan didunia nyata, karena semakin kuat relasi 

dengan teman dan keluarga mka akan semakin berkurang kebutuhan 

untuk terus bermain game online. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memberikan lebih 

banyak lagi penjelasan mengenai pengaruh game online terhadap perilaku 

siswa (studi tentang pengaruh penggunaan game online terhadap perilaku 

mahasiswa universitas islam riau pekanbaru). Agar dapat memberikan 

konstribusi yang lebih banyak dalam penelitian. 

 

 


