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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.01. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

kecanduan game online dengan prestasi akademik pada siswa Sekolah Dasar. 

Semakin tinggi kecanduan game online yang dialami siswa Sekolah Dasar, maka 

semakin rendah prestasi akademiknya, demikian pula sebaliknya. Kecanduan 

game online memberikan sumbangan efektif sebesar 26% terhadap prestasi 

akademik pada siswa Sekolah Dasar. Jadi hipotesis yang diajukan diterima. 

 

6.02. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, ada beberapa saran 

yang ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

6.02.01. Bagi Siswa 

Siswa disarankan untuk meningkatkan prestasi akademiknya di sekolah. 

Siswa disarankan untuk mengatur jadwal kegiatan sehari-hari antara belajar dan 

kegiatan lainnya, termasuk dalam bermain game online. Siswa diharapkan untuk 

mengurangi frekuensi bermain game online sebab jika sudah kecanduan game 

online dapat berdampak negatif terhadap siswa sendiri, seperti mengganggu 

kesehatan siswa karena terganggunya pola makan dan istirahat, mengurangi 

minat dan motivasi siswa untuk belajar, munculnya rasa malas, keinginan untuk 

membolos sekolah dan kurang konsentrasi dalam menerima pelajaran di 

sekolah. Siswa perlu membatasi penggunaan game online tersebut. 
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6.02.02. Bagi Guru 

Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dalam meningkatkan prestasi akademik siswa khususnya yang 

berkaitan dengan kecanduan game online. Guru diharapkan dapat mengingatkan 

siswa untuk mengurangi frekuensi bermain game online serta mendorong siswa 

untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat meningkatkan 

prestasi akademik siswa, misalnya ekstrakurikuler. 

6.02.03. Bagi Orang Tua 

Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan 

pengetahuan dalam meningkatkan prestasi anak di sekolah. Salah satunya 

dengan melakukan pengawasan anak saat bermain game online. Orang tua 

diharapkan untuk melakukan kontrol agar anak tidak kecanduan game online 

yang dapat mengakibatkan menurunkan prestasi akademik anak di sekolah. 

6.02.04. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperhatikan variabel-variabel 

lain yang mempengaruhi prestasi akademik siswa Sekolah Dasar, seperti: 

kecerdasan, bakat, minat, motivasi belajar, lingkungan sosial, metode mengajar, 

dan sebagainya, sehingga dapat memperkaya khasanah penelitian ini. 

 


	1.pdf
	2.pdf

