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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Mengingat penelitian yang usai dilaksanakan kepada remaja pada kelas VII 

SMPN 16 Bekasi, didapatkan kesimpulan bahwa: 

a. Beberapa karakteristik remaja pada kelas VII SMPN 16 Bekasi yaitu 

sebagian besar responden masuk dalam klasifikasi umur remaja awal 

dengan umur 13 tahun. Dengan kebanyakan responden bergender 

perempuan. Kemudian responden paling banyak bermain game online 

mobile legends. 

b. Gambaran pengetahuan remaja pada kelas VII SMPN 16 Bekasi tentang 

dampak penggunaan game online sebelum dan sesudah disampaikan 

promosi kesehatan lewat youtube terdapat kenaikan rata-rata dari 82,13 

menjadi 89,13.  

c. Gambaran pengetahuan remaja pada kelas VII SMPN 16 Bekasi tentang 

dampak penggunaan game online sebelum serta sesudah disampaikan 

promosi kesehatan lewat quizizz terdapat peningkatan dari 71,95 menjadi 

89,82.  

d. Terdapat perbedaan pengetahuan remaja sebelum serta setelah 

disampaikan promosi kesehatan terkait dampak penggunaan game online 

melalui media youtube maupun quizizz.  

e. Terdapat perbedaan nilai rata-rata pengetahuan remaja dalam grup 

youtube yakni 89,13 serta grup quizizz adalah 89,82. Dengan nilai P-

value Levene’s Test for Equality of Variance yakni sejumlah 0,218 > 

0,05 hal ini menunjukkan kondisi yang homogen atau serupa, sedangkan 

pada nilai equal variance assumed < 0,05 yaitu pada media quizizz 

sebesar 0,034 dan pada media youtube sebesar 0,023. 
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V.2 Saran 

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan media youtube dan quizizz bisa menjadi referensi untuk 

menyampaikan promosi kesehatan sehingga pengetahuan remaja 

bertambah untuk bisa mencegah dan membatasi dampak negatif bermain 

game online.  

b. Bagi Tempat Penelitian 

Diharapkan untuk lebih memperbanyak kegiatan di sekolah yang 

bermanfaat sehingga bisa mengalihkan pikiran remaja dari bermain game 

online, misalnya pemberian tugas atau belajar kelompok. Serta diharapkan 

untuk pihak sekolah bisa meneruskan  tanggung jawab bagi guru BK agar 

mewujudkan pertemuan bersama orang tua siswa terkait dampak 

penggunaan permainan berbasis online. 

c. Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan peneliti berikutnya supaya mampu mewujudkan riset 

terkait variabel-variabel lainnya yang bisa lebih  mengembangkan 

promosi kesehatan bagi remaja tentang dampak penggunaan game online.  

d. Bagi Responden 

Diharapkan responden bisa melakukan hal-hal positif lainnya untuk 

mengisi luang dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai dampak 

penggunaan game online yang telah didapatkan. Serta diharapkan 

responden bisa mengatur waktunya ketika memainkan permainan berbasis 

online.  

d. Bagi Orang Tua  

Diharapkan untuk orang tua mencermati serta mengontrol remaja 

supaya ketika memainkan permainan online tak melampaui ketentuan. 

Serta diharapkan orang tua menetapkan tenggang waktu ketika bermain, 

maka dikala bermain tak menuntaskan waktunya buat aktivitas yang lain. 


