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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan tentang Pengaruh 

Pertandingan Sepakbola di Televisi Terhadap Perilaku Sosial Anak Dalam 

Bermain Sepakbola adalah sebagi berikut : 

 Menonton pertandingan sepakbola di televisi memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku sosial anak dalam bermain sepakbola. 

 Terdapat perbedaan yang signnifikan antara penonton berat/sering dan 

penonton ringan/jarang pertandingan sepakbola di televisi terhadap perilaku 

sosialnya dalam bermain sepakbola. 

 

B. Rekomendasi  

Atas dasar kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut : 

 

1. Bagi pendidik atau pelatih olahraga sepakbola 

Seorang pendidik dalam bidang sepakbola diharapkan dapat memberikan 

metode belajar sepakbola untuk anak didiknya, salah satunya yaitu dengan 

menonton pertandingan sepakbola di televisi dan mengamati perilaku pemainnya 

baik itu kerjasama dalam timnya, sportifitas, teknik bermain, dan sifat agresivitas 

para pemainnya untuk dijadikan sebagai wawasan dalam bermain sepakbola. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini penulis hanya menyurvei anak yang sering dan jarang 

menonton pertandingan sepakbola terhadap perilaku sosial anak dalam bermain 

sepakbola hanya dengan angket dan skala sikap, tentu ini memiliki bias dalam 

mengambil keputusan. Oleh karena itu penulis mengharapkan agar peneliti 

selanjutnya dapat memperhatikan metode yang digunakan sehingga tidak banyak 

bias dalam mengambil kesimpulan penelitian dan juga menambah vaiabel 

dependennya dengan motivasi anak dalam bermain sepakbola setelah anak 
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menonton pertandingan sepakbola di televisi. Penulis menduga bahwa metode 

penelitian ekspriment dan kualitatif akan lebih baik dalam meneliti mengenai 

pengaruh menonton pertandingan sepakbola di televisi terhadap perilaku sosial 

anak dalam bermain sepakbola. Khusus untuk perilaku sosial anak menurut 

peneliti terlalu luas untuk di teliti sehingga peneliti berharap kedepannya kepada 

peneliti selanjutnya agar membatasi ruang lingkup perilaku sosialnya, contoh 

hanya berfokus kepada sifat agresivitas anak dalam bermain sepakbola. 

 

3. Bagi anak usia sekolah 

Teknologi komunikasi media massa khususnya televisi banyak sekali 

manfaatnya bahkan menonton acara di televisi sudah menjadi sebuah kebutuhan 

bagi setiap orang karena hampir setiap rumah pada zaman sekarang ini sudah 

memiliki televisi. Namun banyak diantara siswa yang tidak bisa membagi 

waktunya untuk menonton televisi. 

Oleh karena itu penulis mengaharapkan kepada generasi penerus supaya 

bisa mengatur waktunya untuk menonton televisi khusunya pertandingan 

sepakbola dan jangan sampai karena menonton acara di televisi membuat siswa 

tidak masuk sekolah karena terlambat bangun dan bahkan pergi sekolah hanya 

untuk tidur. 

 

4. Bagi orang tua 

Orang tua diharapkan bisa mengontrol anak-anaknya untuk menonton 

acara di televisi jangan sampai anak-anak terlalu lama atau sering di depan layar 

televisi sehingga mereka tidak tahu aktifitas lain yang harus diselesaikan. 

 


