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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

maka dapat diambil simpulan bahwa :  

1. Media sosial merupakan satu diantara sekian banyak hasil kecanggihan 

teknologi saat ini. Dengan berkembangnya dunia teknologi, banyak situs- 

situs jejaring sosial yang menyedot perhatian peserta didik . 

Perkembangannya ini membawa banyak dampak terutama pada peserta didik 

antara lain Sengaja bermain media sosial saat jam pelajaran 

berlangsung,berbagi foto / video yang tidak sepantasnya di media 

sosial,berkelahi karena saling ejek di media sosial,berkata kasar di media 

sosial dan lain sebagainya. Hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai peggunaan 

media sosial sebesar 53 terletak pada interval 53 - 54 termasuk dalam kategori 

kurang baik. 

2. Nilai rata-rata perilaku menyimpang peserta didik sebesar 46 terletak pada 

interval 46 – 47 termasuk dalam kategori kurang baik.  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial peserta didik 

dan perilaku menyimpang peserta didik di MA Tsamrotul Huda Karangharjo 

Kabupaten Grobogan Tahun 2019. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti 

hasil perhitungan nilai r observasi ( ro) = 0,406 lebih besar jika dibandingkan 

dengan nilai r pada tabel (rt) = 0,205 pada taraf signifikan 5 % dan rt0,267 

pada taraf signifikan 1 %. 

 Dari hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis yang peneliti ajukan 

dalam penelitian ini yang berbunyi “ Ada Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan 
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perilaku Menyimpang Peserta Didik Di MA Tsamrotul Huda Karangharjo 

Kabupaten Grobogan Tahun 2019” dapat diterima. 

 

B. Saran 

  Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan,maka penulis 

bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 

peserta didik maupun peneliti yang selanjutnya, yaitu Sebagai Berikut : 

1. Bagi peserta didik 

a. Sebagai peserta didik hendaknya lebih mengutamakan belajar dari pada 

bermain media sosial. 

b. penggunaanmedia sosial yang terlalu sering dapat menimbulkan hal-hal 

yang negatif, maka sebaiknya peserta didik yang sering menggunakan 

media sosial agar bisa menggunakan seperlunya saja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

  Adapun beberapa saran yang perlu di perhatikan bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap 

perilaku menyimpang peserta didik adalah : 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber atau 

referensi yang terkait dengan pengaruh media sosial terhadap perilaku 

menyimpnag peserta didik agar penelitian dapat lebih baik dan lebih 

lengkap lagi. 

b. peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan ataupun pengumpulan data yang dibutuhkan sehingga 

penelitian dapat terlaksana dengan lebih baik dan peneliti selanjutnya 

diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dari sumber yang kompeten 

dalam mengkaji pengaruh media sosial terhadap perilaku menyimpang 

peserta didik. 
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C. Penutup 

 Rasa syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas 

terselesainya skripsi ini. Dengan menyadari akan kekurangan dan kekhilafan 

yang ada pada diri penulis, memungkinkan adanya perbaikan-perbaikan dalam 

skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran demi lebih 

sempurnanya skripsi ini. 

 Akhirnya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada 

semua pihak yang telah memabntu dalam penulisan skripsi ini, dengan harapan 

semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan member pahala dunia 

dan akhirat. 

 Dengan teriring doa dan harapan semoga skripsi ini dapat membawa 

manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. 


