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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan

peran bimbingan orang tua terhadap penggunaan smartphone pada anak remaja di

kelurahan Langgara Laut Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe

Kepulauan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Remaja di kelurahan Langara Laut berbeda-beda dalam memanfaatkan

samrtphone-nya. Ada beberapa yang memanfaatkan sebagai media

komunikasi, seperti bersosial media bersama teman dan keluarganya.

Ada juga yang memanfaatkan untuk keperluan tugas sekolah. Bahkan

ada yang memanfaatkan smartphonenya hanya sekedar memainkan

berbagai ragam game yang ada di smartphone mereka atau melihat

vidio lucu dan foto di sosial media. Selain itu, remaja rela menyisihkan

uang jajan yang diberikan oleh orangtua untuk membeli paket

internet.Beberapa remaja masih melakukan aktivitas bermain bersama

dengan teman-temannya, misalnya saja bermain sepak bola setiap sore

hari.

2. Pandangan orangtua terhadap penggunaan smartphone pada remaja di

Kelurahan Langara Laut diantaranya selain memberikan manfaat untuk

memudahkan komunikasi dengan sanak saudara atau kerabat yang

jauh, smartphone juga memberikan dampak terhadap perubahan

perilaku yang dirasakan oleh orangtua misalnya, anak cenderung suka
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melawan dan membantah bila diberitahu, namun ada juga anak remaja

yang memanfaatkan untuk hal-hal positif.

3. Keterlibatan orangtua yang dilakukan terhadap penggunaan

smartphone pada anak remaja di kelurahan Langara Laut yaitu

memberikan nasihat mengenai dampak yang ditimbulkan dari

smartphone serta memberikan aturan dan sanksi bagi remaja .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1. Orangtua sebagai keluarga utama dan paling dekat dengan anak remaja

agar lebih memberikan aturan pada remaja terkait dengan penggunaan

smartphone. Peran serta bimbingan orangtua sangat diperlukan agar

dalam penggunaan smartphone pada anak remaja dapat dikontrol dan

diawasi. Orang tua perlu memberikan aturan kepada remaja agar

menggunakan smartphone sebagaimana mestinya. Senantiasa

menasihati dan melakukan komunikasi dengan anak remaja terkait

dengan fungsi positif yang bisa diambil dari smartphone yang dimiliki

2. Selanjutnya remaja sebagai pengguna smartphone harus pintar

mengatur waktu dan mengontrol dirinya sendiri dalam memanfaatkan

smartphone. Tidak mudah terpengaruh dengan kemajuan serta lalai

dari kewajibannya sebagai anak remaja. Selain itu remaja harus

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan komunikasi dengan

keluarga dan tidak sibuk dengan smartphone yang dimilikinya.


