BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa SMA di
Kelurahan Sukabumi mengenai perspektif sosiologis situs Facebook terhadap
ketergantungan pengguna, maka dapat dinyatakan bahwa :

Situs Facebook tentunya sebagai media komunikasi dengan banyak orang melalui
dunia maya. Kehadiran situs Facebook memudahkan semua orang berkomunikasi
dan menjalin suatu hubungan. Situs Facebook mempunyai banyak keunggulan
yang tidak dimiliki oleh situs jejaring lain, hal ini dapat terlihat dari tampilan situs
Facebook lebih lengkap dan mudah untuk dimengerti.

Dengan segala aplikasi yang ditawarkan didalamnya, ternyata situs Facebook
mampu menghipnotis penggunanya, khususnya di Kelurahan Sukabumi untuk
menjadi pengguna yang ketergantungan. Situs Facebook mampu mengakomodasi
fungsi jaringan sosial pada umumnya. Situs Facebook telah menyebar ke berbagai
lapisan masyarakat dan usia, salah satunya adalah anak sekolah yaitu siswa SMA.
Di kalangan siswa SMA, situs Facebook sangat diminati, seperti halnya siswa
SMA di Kelurahan Sukabumi, hal ini terlihat dari antusias mereka yang sangat
sering menggunakan situs Facebook sebagai sarana untuk berinteraksi,
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membangun sebuah hubungan, bahkan kebutuhan yang bersifat rohaniah.
Sehingga hal tersebut membuat situs Facebook berperan besar dalam kehidupan
para penggunanya.
Para pengguna situs Facebook menjadikan warung internet “Live Net” Kelurahan
Sukabumi sebagai tempat serta fasilitas praktis dan efektif yang memudahkan
dalam mengakses situs pertemanan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena di
warnet tersebut menyediakan paket pilihan waktu yang tersedia. Seperti paket satu
untuk satu jam, paket dua untuk dua jam, paket tiga untuk tiga jam, paket empat
untuk waktu diatas tiga jam, bahkan terdapat pilihan paket personal yang
memungkinkan informan berada selama berjam-jam di warnet tersebut. Adanya
fasilitas tersebut memungkinkan situs Facebook sebagai situs yang tidak pernah
sepi pengunjung, karena dalam hitungan hari bahkan jam, situs Facebook tersebut
digunakan sebagai tempat mengisi waktu luang saat tidak ada tugas dari sekolah,
menghilangkan kebosanan yang ada, serta menjadi tempat untuk menyalurkan
hobi bermain di dunia maya. Warnet tersebut juga selalu didatangi informan
karena letak yang berdekatan dengan rumah dan sekolah sehingga dengan mudah
informan mengakses situs Facebook setiap saat.

Ketergantungan terhadap penggunaan situs Facebook di warung internet dapat
berdampak pada perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, selalu
mendatangi warung internet hanya untuk mengakses situs Facebook dengan
menggunakan fitur yang tersedia, salah satu nya fitur obrolan. sehingga waktu
yang tersedia untuk mengerjakan tugas lain terbuang sia-sia. Selain itu,
berkurangnya kegiatan sosialisasi dengan keluarga dan antar teman di kehidupan
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nyata. Dampak yang dirasakan adalah adalah bergesernya pola sosialisasi
pengguna situs Facebook siswa SMA dapat bertemu secara langsung, berubah
menjadi interaksi tidak langsung.

Pilihan fitur yang menjadi favorit pengguna situs Facebook siswa SMA di warung
internet Kelurahan Sukabumi adalah mengirim pesan, mencari teman dan obrolan.
Ketiga fitur tersebut dipilih karena kemudahan yang ditawarkan saat
mengaksesnya, selain itu ketiga fitur tersebut terkesan menarik dan tidak
membosankan saat digunakan. Melakukan interaksi dengan teman menggunakan
fitur favorite semakin mudah untuk saling mengenal langsung teman yang
bersangkutan di dunia maya. Sehingga terlihat banyak pengguna yang jarang
melakukan hal lain, seperti mengunjungi teman secara langsung.

Penggunaan fitur-fitur seperti mengirim pesan, mencari teman dan juga obrolan
membuat hubungan sosial semakin longgar, karena pengguna situs Facebook
siswa SMA semakin malas berkomunikasi secara langsung dengan teman karena
alasan keterbatasan waktu dan tempat, selain itu berkomunikasi terhadap keluarga
menjadi kurang. Penggunaan situs Facebook dapat menimbulkan ketergantungan,
terlebih lagi jika digunakan setiap hari dalam jangka waktu yang cukup lama dan
tanpa memperdulikan hal sekitar.

116

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis mencoba
untuk memberikan masukan atau saran sebagai berikut :
1. Sebagai anggota masyarakat dan pengguna situs Facebook atau situs
pertemanan lainnya, alangkah baiknya jika dapat menggunakannya secara
tidak berlebihan dan melihat fungsi utama Facebook sebagai pelengkap
pertemanan dan pergaulan primer di dunia nyata, sehingga pengguna tidak
lebih sibuk mengurusi dan menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan
untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara langsung dengan orang yang
ada di lingkungan sekitar, bukan dengan orang yang baru saja akan ditemui di
dunia maya.

2. Mulailah menggunakan situs Facebook bila memang ada keperluan penting
saja yang ingin disampaikan kepada teman. Tentunya teman, saudara atau
keluarga yang dihubungi melalui situs tersebut adalah orang-orang yang
memang berada jauh dan sulit bila dihubungi lewat media lain. Sehingga
pengguna akan menjadi relistis akan kegunaan situs pertemanan tersebut.

3. Pengguna situs Facebook tetap saja memiliki hal yang lebih penting dari pada
susunan aktifitas di dunia maya. Tentunya pengguna memiliki pekerjaan yang
sesungguhnya

dan

lebih

nyata.

Sesungguhnya

pengguna

memiliki

tanggungjawab terhadap diri sendiri, bersosialisasi dengan orang di
lingkungan sekitar. Biarkan situs pertemanan tersebut sebagai lahan biasa
yang cukup dinikmati beberapa waktu saja.

