
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil

penelitian, bahwa :

1. Temuan penelitian ini secara umum korban cyberbullying memiliki harga diri sedang.

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang

menyatakan bahwa korban cyberbullying memiliki harga diri yang rendah.

2. Melalui penelitian ini juga ditemukan bahwa aspek harga diri yang lebih tinggi pada

subjek korban cyberullying adalah aspek kemampuan dengan tidak ada perbedaan antara

subjek laki-laki dan perempuan, yaitu sama-sama berada pada aspek kemampuan.

Sementara aspek harga diri yang lebih rendah subjek korban cyberullying laki-laki adalah

aspek kekuasaan, berbeda dengan subjek korban cyberbullying perempuan aspek harga

diri yang lebih rendah adalah aspek kebaikan.

3. Remaja korban cyberbullying lebih sering mendapatkan perlakuan yang menyakitkan

lewat media SMS (pesan teks), lalu media sosial (email, chatting, telepon langsung,

facebook, twitter, dan youtube)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, analisis data dan kesimpulan maka peneliti

mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada subjek
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Diharapkan kepada subjek yang menerima perilaku cyberbullying untuk

mengabaikan sesuatu yang dianggap kurang nyaman, atau melaporkan tindakan

cyberbullying, sehingga tidak terjadi rantai cyberbullying yang mengakibatkan adanya

korban cyberbullying.

2. Bagi guru

Guru bisa memberi pemahaman, dampak dan akibat perilaku cyberbullying

kepada korban, lalu memberi petunjuk untuk mengatasi masalah cyberbullying dengan

melarang subjek untuk tidak ikut berpartisipasi dan tidak mudah merespon tindakan

cyberbullying.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi peneliti lain yang

ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan korban cyberbullying pada

siswa-siswi. Peneliti memberi saran :

a. Sebaiknya meneliti harga diri korban cyberbullying dilakukan dengan memperhatikan

lokasi, kondisi subjek di kota besar yang sudah menjadikan media sosial internet

sebagai kebutuhan sehari-hari.

b. Untuk peneliti selanjutnya jika ingin meneliti tema yang sama sebaiknya

menggunakan metode penelitian kualitatif agar data yang didapat lebih dalam dan

tajam lagi dalam menggali informasi dari fenomena cyberbullying.

c. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan quesioner cyberbullying secara

keseluruhan dalam menggunakan semua aitem pertanyaan dan menganalisis semua

aitem yang ada dalam questioner cyberbullying (Pisch, 2010).


