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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan untuk menjawab 

rumusan masalah pada bab awal, maka dapat peneliti utarakan kesimpulan, 

yaitu sebagai berikut: 

Seperti halnya internet dan jejaring sosial, facebook di kalangan 

remaja, khususnya bagi peserta didik SMK Al-Husain masih memiliki 

banyak manfaat yang positif diantaranya, sebagai media hiburan, sebagai 

media komunikasi, media informasi dan media bisnis. Akan tetapi selain 

manfaat, facebook juga memiliki mudarat bagi mereka. 

Manfaat facebook sebagai media hiburan bagi peserta didik SMK Al-

Husain sebesar 50%. Diantaranya digunakan untuk menulis status baru, 

mengunggah foto, mengunggah video, mengomentasi status atau foto 

teman, menyukai status atau foto teman. Facebook digunakan saat 

pengguna merasa bosan, dan menghilangkan kejenuhan setelah seharian 

berkutat dalam pelajaran di sekolah. 

Manfaat facebook sebagai media komunikasi bagi peserta didik SMK 

Al-Husain sebesar 35%, diantaranya digunakan untuk menambahkan 

teman, mencari teman lama yang sudah lama tidak bertemu, menghubungi 

teman yang jaraknya jauh, dan memperluas jaringan pertemanan. Dengan 
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menggunakan facebook, maka bisa menambah teman, dan menjalin 

komunikasi antara pengguna satu dengan pengguna yang lain.  

Manfaat facebook sebagai media informasi bagi peserta didik SMK Al-

Husain sebesar 15%, diantaranya digunakan untuk mencari dan 

menyebarkan informasi seperti jadwal panggung band, dan informasi 

lainnya. Dengan menyebarkan informasi lewat facebook, dirasa cukup 

efektif untuk bisa sampai ke komunikan. 

Manfaat facebook sebagai media bisnis bagi peserta didik SMK Al-

Husain sebanyak 2% diantaranya digunakan untuk mempromosikan 

barang dagangan, dan sebagai media untuk melakukan jual beli. Pengguna 

menggunakan facebook sebagai media bisnis dikarenakan jangkauan 

facebook yang luas, dan prosesnya yang cepat 

B. Saran dan Harapan 

Adapun saran dan harapan yang ingin peneliti kemukakan adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk peserta didik SMK Al-Husain, tetap gunakan facebook untuk 

hal yang positif. Karena facebook memiliki banyak sekali manfaat 

apabila kita pandai memanfaatkannya. 

2. Bentengilah diri dengan akhlak, moral serta agama, agar tidak mudah 

terpengaruh dengan hal buruk dari media sosial. 

3. Bagi masyarakat secara umum, dan orang tua atau guru pada 

khususnya. Facebook memang memiliki banyak sekali manfaat, akan 

tetapi manfaat tersebut ada beberapa yang disalahgunakan oleh 
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pengguna untuk hal yang negatif. Untuk itu, para remaja tetap harus 

dikontrol dalam menggunakan facebook agar terhindar dari bahaya 

akibat penggunaan facebook tersebut. 

 

C. Penutup  

Alhamdulillah rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya 

kepada penulis sehingga dengan segala daya dan upaya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Apapun yang penulis utarakan di dalam skripsi ini hanyalah 

merupakan sebagian kecil dari ilmu Allah yang Maha Mengetahui. Untuk 

itu kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini sangat penulis 

harapkan. 

Tidak kurang harapan penulis, mudah-mudahan melalui penulisan 

ini sedikit dapat diambil manfaatnya oleh para pembaca secara umum, dan 

peserta didik SMK Al-Husain secara khusus. 

Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga 

segala bantuan yang diberikan akan mendapatkan balasan kebaikan dari 

Allah SWT. Aaamiin. 

 


