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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan analisis isi deskriptif yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

“Cyberbullying pada Kolom Komentar Berita Online (Analisis Isi Komentar 

Pemberitaan Pemilihan Presiden 2019 Portal Berita Detik.com)”. Dalam 1,417 

komentar pada 17 pembertitaan dapat diambil simpulan bahwa hasil penelitian 

terdapat jenis cyberbullying sesuai dengan jenis cyberbullying yang dipaparkan 

oleh Nancy E. Willard.  

Total komentar yang mengandung cyberbullying adalah 476 komentar dari 

1,417 komentar yang diteliti. Terdapat 5 jenis cyberbullying yang muncul yakni 

flamming, denigration, outing, trickery, dan exclusion. Jenis cyberbullying 

flaming adalah jenis yang terbanyak muncul yakni sebanyak 374 komentar atau 

setara dengan 26% dari total keseluruhan sampel yang diteliti.  

Pada kategori tema Deutschmann dari keseluruhan populasi komentar yang 

dikaji oleh peneliti, tema yang terbanyak muncul adalah Politics and government 

acts yakni sebanyak 1122 komentar atau setara 79,6%. 

Dari keseluruhan populasi komentar yang dikaji oleh peneliti, sebagian besar 

dari komentar tidak menyebutkan nama korban yang dituju secara langsung. 
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5.2 SARAN 

5.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya dari apa yang peneliti teliti selama proses penelitian, terlebih 

dalam aspek-aspek yang mungkin kurang atau mungkin kurang atau belum 

dibahas secara mendalam. 

5.2.2  Saran Praktis 

Seperti yang telah dipeneliti paparkan bahwa banyak komentar yang 

terdapat tindakan cyberbullying maka penting bagi Detik.com untuk 

mengawasi komentar yang diberikan oleh pembaca. Selain itu juga 

memperketat peraturan untuk memberikan komentar, dengan cara 

memberikan identitas yang ter-verifikasi. 

Sedangkan untuk pembaca, disarankan untuk mampu meningkatkan 

kesadaran atas kuhum yang ada sehingga memperhatikan isi dari komentar 

yang akan diunggah. 
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