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 BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Persepsi orang tua 

terhadap game online di kalangan pelajar Kelurahan Tondonggeu Kecamatan 

Nambo Kota Kendari di simpulkan bahwa, Dampak game online terhadap 

perilaku pelajar dapat dibedakan menjadi dampak positif yaitu memperkuat ikatan 

pertemanan, mengenalkan teknologi bagi pelajar, melatih kemampuan bahasa 

inggris dan adapun dampak negatifnya yaitu : Membuat kecanduan, Menghambat 

aktivitas sholat lima waktu, Kurang tidur, Menghambat aktivitas belajar, 

merokok, boros dalam hal keuangan, berbohong kepada orang tua. 

Persepsi orang tua terhadap game online dikalangan pelajar Dari hasil 

wawancara, observasi, FGD yang ditemukan di lokasi penelitian, penulis 

menyimpulkan terkait tanggapan orang tua terhadap game online di kalangan 

pelajar orang masih melihat game online ini memberikan efek buruk terhadap para 

pelajar dengan alasan dapat membuat para siswa malas dalam belajar, sedangkan 

pendapat orang tua terkait game online yaitu ada dampak buruknya dan dampak 

positifnya juga sehingga tergantung orang tua sejauh mana mengawasi anak 

anaknya, dan adapun penilaian orang tua secara umum dari fakta yang ditemukan 

bahwa orang tua menilai bahwa melihat dari beberapa penilaian dari orang tua 

masih melihat game online ini dapat memberikan manfaat yang kurang baik 

kepada para pelajar.  
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Dari tanggapan, pendapat dan penilaian orang tua diatas sehingga melihat 

beberapa fakta diatas para orang tua masih lebih cendrung memberikan persepsi 

yang negatif terhadap game online yang dimainkan para pelajar. 

5.2 Saran 

Maka dari itu peneliti perlu untuk memberikan saran kepada para pelajar 

yang ada di Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo untuk senantiasa 

membatasi jam bermain game online, lebih memperhatikan kesehatan, karena 

dengan bermain game online secara terus menerus dapat membuat kesehatan 

terganggu. 

Kepada para orang tua untuk senantiasa mengawasi para anak anaknya 

khususnya dalam hal bermain Hp atau bermain game, karena jika para pelajar di 

biarkan bermain game online secara terus menerus akan menimbulkan dampak 

yang kurang baik khusunya terhadap kesehatan, waktu belajar, pola makan, 

interaksi sosial terhadap keluarga dan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

  


