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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.01. KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara 

kecerdasan emosi dengan cyberbullying, semakin tinggi kecerdasan emosi maka 

semakin rendah cyberbullying dan begitu pula sebaliknya.  

 

6.02. SARAN 

1. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak sekolah maupun 

guru dalam memperhatikan permasalahan siswa, salah satunya adalah 

cyberbullying. Setelah itu,  pembuatan strategi maupun praktik pencegahan juga 

merupakan hal yang penting, salah satunya dengan cara bekerja sama dengan 

orang tua agar orang tua dapat mengetahui perilaku anak dan membantu upaya 

pencegahan cyberbullying. 

Pihak sekolah dapat membuat suatu kegiatan rutin berupa kegiatan antara 

anak dengan orang tua. Kegiatan tersebut dapat berupa konseling rutin yang 

melibatkan orang tua dan anak yang diharapkan mampu membentuk emosi positif 

dalam diri individu tersebut serta lebih mampu dalam memahami masalah yang 

sedang dihadapinya.  

Sekolah juga dapat memfasilitasi kegiatan sosialisasi penggunaan internet 

yang sehat dan aman sehingga siswa terhindar dari penyalahgunaan internet 

seperti cyberbullying dan akses terhadap konten-konten negatif yang merugikan. 

Semua  upaya  tersebut   diharapkan   dapat   dilakukan  secara  rutin  dan  selalu  
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diadakan evalusi dalam setiap pelaksanaan kegiatan serta mendapat dukungan 

dari berbagai pihak terutama kerjasama antara pihak sekolah, siswa, dan orang 

tua. 

 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan 

bahwa dalam menggunakan sosial media hendaknya digunakan secara bijak dan 

benar agar tidak menimbulkan penyalahgunaan media sosial yang akhirnya dapat 

merugikan diri sendiri maupun orang lain, salah satunya adalah cyberbullying 

(perundungan dunia maya). Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mengetahui 

pentingnya memiliki kecerdasan emosi yang positif agar dapat menjalin hubungan 

yang efektif dan baik dengan orang lain, sehingga dapat membantu upaya 

pencegahan cyberbullying. 

 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dengan memperhatikan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi cyberbullying seseorang dan karakteristik 

subjek yang dituju diharapkan dapat lebih khusus dan spesifik. Peneliti selanjutnya 

hendaknya juga perlu memperhatikan keterbatasan penelitian ini, sehingga 

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini tidak terulang kembali. 

 

 

 

 

 

 


