
 

69 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian pada penyajian dan analisa data terkait perubahan 

perilaku remaja pengguna Facebook terhadap orang tua di lingkungan kekalik 

gerisak kelurahan kekalik jaya kota mataram. Didapatkan kesimpulan atas 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Mayoritas remaja di lingkungan kekalik gerisak kelurahan kekalik jaya 

menggunakan Aplikasi jejaring sosial Facebook hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya waktu yang mereka gunakan dalam beraktifitas di media sosial 

Facebook, mulai dari jual beli online, hiburan, informasi, dan juga 

bersilaturrahmi dengan keluarga maupun teman. Hal tersebut membuat mereka 

sering kali tidak sadar akan waktu dan lingkungan sekitarnya, terutama tugasnya 

sebagai seorang anak remaja terhadap orang tuanya, tentunya hal ini membuat 

mereka sering di nasehati sampai dimarahi oleh orang tuanya. 

b. Dari aktifitas remaja dalam penggunaan media sosial Facebook, didapatkan  

perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja terhadap perilaku mereka kepada 

orang tuanya di lingkungan kekalik gerisak kelurahan kekalik jaya, perubahan 

ini terdiri dari perubahan positif  dan negatif  yang disebabkan aktivitas mereka 

dalam menggunakan media Facebook  dan juga pengaruhnya terhadap perilaku 

mereka terhadap diri, orang tua dan lingkungannya, diantaranya: 

1) Mengabaikan nasihat dan sulit diatur 

2) Lebih tertutup 

3) Lupa waktu 

4) Membuat malas 

5) Kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar 

Disamping perubahan negatif dari pengaruh media sosial Facebook terdapat pula 

perubahan positif dari pengaruhnya, diantaranya: 

1) Menambah wawasan 

2) Memperbanyak teman 

3) Berbisnis 
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5.2  Saran 

Kepada orang tua supaya lebih memperhatikan kegiatan anak-anak remajanya 

terutama dalam penggunaan alat komunikasi serta media sosial agar tidak terjadi 

hal-hal yang tidak kita inginkan. 

Kepada pemerintah kelurahan dan tokoh agama supaya lebih banyak 

memberikan pengarahan dan bimbingan serta masukan kepada masyarakat baik 

tentang keagamaan sosial, maupun kebudayaan. 

Kepada pengguna Facebook untuk mengurangi kegiatan bermain Facebook dan 

lebih meningkatkan kegiatan belajar, ilmu agama dan sosialisasi dengan lingkungan 

sekitarnya. Kepada pihak pengelola Facebook untuk lebih memperketat keamanan 

sehingga mampu memberikan rasa nyaman bagi para penggunanya. 
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Lampiran 1.9. wawancara dengan Ida dan kedua orang tuanya. 
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Lampiran 1.11. wawancara dengan pak Janhar, warga lingkungan kekalik gerisak 

 

Lampiran 1.12. wawancara dengan ibu munarah, warga lingkungan kekalik gerisak 
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LAMPIRAN WAWANCARA 

Nama  : abdul hafiz 

Jabatan : kepala lingkungan kekalik gerisak 

Tempat : berugak depan rumah 

Waktu  : 13 juni  2020 

1. Apakah bapak memperhatikan 

perilaku remaja yang ada di 

lingkungan ini ? 

Iya tentunya selaku kaling saya harus 

memperhatikan bagaimana perilaku 

anak-anak remaja dan warga di 

lingkungan kita sendiri, terkait memang 

banyak sekali perubahan-perubahan 

perilaku yang terjadi dan memang 

menonjol, apalagi dengan adanya 

media sosial seperti  facebook dan 

lainya.  

2. Apa saja perubahan perilaku 

remaja yang ada di lingkungan 

ini ? 

Yang paling menonjol adalah akhlak 

para remaja, kemalasan, dan juga 

penampilan mereka, apa yang di lihat di 

sosmed atau di televisi maka itu yang di 

ikuti seperti semir rambut, dan 

perubahan yang sangat derastis adalah 

dari perempuan, sangat berbeda dengan 
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yang sebelumnya. 

3. Setujukah bapak bahwa 

perubahan perilaku remaja 

tersebut salah satunya di 

sebabkan oleh pengaruh 

Facebook ? 

Sangat setuju, karena apa yang di lihat 

di medsos itu sangat mempengaruhi 

anak-anak kita terutama remaja sendiri, 

dengan melihat seperti itu, rasa ingin 

tau dan penasaran itukan ada, jadi 

itulah yang membuat mereka mengikuti 

apa yang ada di medsos. 

4. Sebagai kaling apa yang dapat 

bapak lakukan untuk mengatasi 

pengaruh negatif media sosial 

Facebook ? 

Bagi saya ini merupakan hal yang sulit, 

tapi bagaimanapun kita harus berusaha, 

terutama yang kita rencanakan saat ini 

adalah TPQ, disini kita akan menyaring 

mereka, tidak hanya remaja tapi kita 

memulai dengan tahapan yang paling 

kecil yaitu anak-anak, karena 

merekapun ikut di pengaruhi oleh 

media sosial ini, termasuk Facebook. 

Baru langkah ini yang kita ambil, tapi 

untuk kedepannya kita tetap akan 

rencanakan terkait dengan pengaruh 

negatif media sosial. 
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Nama  : janhar 

Jabatan : guru sekolah dasar dan warga lingkungan kekalik gerisak 

Tempat : depan rumah 

Waktu  : 13 juni  2020 

1. Apa pendapat anda terkait 

dengan hubungan antara media 

sosial Facebook dengan 

perubahan perilaku anak remaja 

bapak ? 

Bagus juga, karena mereka dari sana 

bisa belajar, tapi banyak juga pengaruh 

negatifnya, seperti kalau di perintah, 

jawabnya lamban karena hanya itu saja 

yang dia lakukan sampai tidak keluar-

keluar dari kamar tidurnya, terkadang 

itu yang membuat kita sering memarahi 

dan menasehatinya, di perintah untuk 

bangun dan juga sholat tapi jawabnya 

nanti aja. 

2. Setujukah bapak bahwa 

Facebook memiliki pengaruh 

terhadap terhadap perubahan 

perilaku anak bapak ? 

Setuju sekali, karena dengan itu 

perilakunya berubah dari yang tadinya 

cepat di perintah sekarang jadi 

kelihatan males-malesan, pernah dulu 

anak saya yang pertama ketika masih 

remaji, begitu di perintah dia tidak 

respon-respon, saking konsennya 
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terhadap Hpnya, sehingga saya waktu 

itu sangat marah sampai Hpnya saya 

buang di sumur, maka dari pengalaman 

itu saya belajar untuk membatasi 

penggunaannya di kalangan anak 

remaja saya, pokoknya kalau sudah jam 

10 malam tidak ada yang boleh pegang 

Hp, Hpnya saya taruh di luar dan 

mereka di dalam kamar. 

3. Bagaimana upaya bapak untuk 

mengawasi anak bapak dalam 

menghadapi pengaruh negatif 

Facebook  ini ? 

Tentunya dengan membatasi dalam 

menggunakannya seperti yang saya 

katakana tadi, dan juga sesering 

mungkin menasihatinya, dan perlu ada 

ketegasan supaya ada efek takut bagi 

mereka, pada saat menggunakannya 

bimbingan dan pengawasan sangat di 

perlukan.  
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Nama  : ida 

Jabatan : pelajar dan remaji  lingkungan kekalik gerisak 

Tempat : depan rumah 

Waktu  : 29 juli  2020 

1. Apa pendapat anda terkait 

dengan hubungan antara media 

sosial Facebook dengan 

perilaku anda ? 

Bagi perilaku saya, pastinya ada positif 

dan negatifnya, dari segi positifnya bisa 

mendapat informasi dari banyak 

kalangan dan juga bisa jual beli online , 

sedangkan dari segi negatifnya lebih 

banyak dari pada positifnya, pada saat 

kita membuka sosmed  bisa membuat 

lupa waktu atau segala macam, dan di 

Facebook itu juga banyak sekali berita 

Hoax beda dengan sosmed yang lain, 

apa yang ada di Facebook itu lebih 

banyak Hoaxnya bagi saya, jadi saya 

lebih banyak mendapat yang negatif 

dari pada positifnya, contohnya 

banyaknya informasi yang membuat 

takut masyarakat seperti kasus 

penculikan anak. 
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2. Bagaimana pengaruh Facebook 

terhadap perilaku anda kepada 

orang tua ? 

Kalau pengaruh terhadap orang tua 

seperti ketika di perintah jadi cepat 

marah dan sangat sensitive kalau 

sedang membuka sosmed Facebook, 

padahal cuman di suruh sebentar tapi 

yang namanya sudah asyik membuka 

sosmed, jadi tidak mau terganggu, jadi 

bagi saya perilaku terhadap orang tua 

itu sangat negatif  karena pengaruh dari 

pada Facebook ini.  

3. Setujukah anda kalau Facebook 

memiliki pengaruh terhadap 

perilaku anda kepada orang tua 

anda ? 

Setuju,  dalam hal yang bisa merugikan 

orang tua, Seperti sulit di perintah. 

4. Coba jelaskan perubahan 

perilaku apa saja yang terjadi 

setelah anda menggunakan 

facebook ? 

Kalau sudah membuka Facebook yang 

terjadi adalah kemalasan, jadi lupa 

belajar, gampang marah dan sangat 

sensitive. 

5. Berapa kali anda membuka 

Facebook dalam sehari ? 

Setiap waktu, kalau sudah Hp di tangan 

nanti secara tidak sadar kita akan 

membukanya lagi, jadi bagi saya tidak 

bisa lepas dari yang namanya sosmed 

walaupun dalam beberapa menit saja. 
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6. Bagaimana menurut anda 

tentang layanan jual beli online 

yang ada di Facebook ? 

Tentunya ini merupakan salah satu 

pengaruh positifnya, menjual dan 

membeli barang pernah saya lakukan 

melalui Facebook, karena kan lebih 

mudah tanpa harus pergi ketokonya, 

interaksi tawar-menawar juga jadi lebih 

nyaman. 

7. Pernahkah anda mengalami 

tindak kriminal seperti 

pencopetan, penipuan pada saat 

menggunakan Facebook ? 

Kalau di tipu gak pernah tapi kalau 

kena pencopetan pernah, jadi waktu itu 

pas sedang mengendarai motor sambil 

buka Hp main Facebook langsung 

dijambret, karena kurang 

memperhatikan lingkungan sekitar atau 

lebih konsen terhadap Hp, kejadian ini 

bermula karena ada janjian sama 

konsumen ketika hendak mengantarkan 

barang jualan, di SMP 11 Mataram. 

8. Bagaimana menurut anda terkait 

dengan kurang konsen terhadap 

lingkungan sekitar seperti ketika 

sedang ngobrol tapi tidak 

memperhatikan ? 

Menurut saya pasti mereka sibuk 

dengan sosmednya sendiri, itu salah 

satu pengaruh negatif dari sosmed 

karena pada saat di ajak ngobrol tidak 

didengar malah sibuk sendiri. 
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Nama  : Nabila  

Jabatan : pelajar dan remaji  lingkungan kekalik gerisak 

Tempat : depan rumah 

Waktu  : 12 juni  2020 

1. Bagaimana cara orang tua 

mendidik anda ? 

Dengan cara yang baik mereka tidak 

terlalu menekan, saya melakukan 

sesuatu yang benar dengan apa yang 

mereka anggap bagus untuk saya, dan 

saya lakukan mereka setuju tapi kalau 

saya melakukan sesuatu yang tidak 

baik, mereka menegur dengan cara 

yang sewajarnya.  

2. Apa saja perubahan yang anda 

rasakan setelah lama 

menggunakan Facebook baik 

pengaruh positif maupun 

negatifnya ? 

Dari segi positifnya kita punya banyak 

teman bergaul dengan orang yang tidak 

selingkungan, bagi saya lebih banyak 

teman di luar karena kan kita sama-

sama berteman di Facebook, jadi lebih 

berpengalaman main diluar,  

3. Bagaimana cara orang tua anda 

mengatasi masalah apabila anda 

melakukan sebuah kesalahan ? 

Dengan cara menegur seperti kalau 

saya memakai pakaian yang agak 

terbuka karena kan saya menyocokkan 

diri sama teman, kalau teman saya 

pakai baju yang terbuka, saya juga ikut 

pakai, tapi orang tua menegur, kalau 

dengan memakai baju seperti itu adalah 

kesalahan, karena kan kita juga ikut 

trens zaman sekarang.  

4. Dengan adanya trens fashion di 

zaman sekarang apakah itu ada 

hubungannya dengan Facebook 

? 

Ada, karena kita melihat teman 

memakai seperti itu di postingan 

Facebook, jadi saya ikut juga 

memakainya. 

5. Bagaimana cara orang tua anda 

menghadapi zaman modern ini ? 

Dengan cara membatasi penggunaan 

Hp dan juga sosmed, dan jarang 

mengizinkan pergi main diluar, dan 

bergaul dengan orang yang belum jelas 

kita tau keluarganya. Dan juga 

memberikan batasan waktu kalau sudah 

membuka sosmed, menegur kalau 

dilihat sedang membuka sosmed. 
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6. Bagaimana pendapat anda 

terkait dengan pengaruh 

Facebook terhadap perilaku 

anda ? 

Perubahan yang saya rasakan 

kebanyakan melihat dari status-status 

teman yang ada di Facebook baik itu 

Fashion, trens, gaya. Jadi dengan 

adanya layanan seperti status, kita jadi 

tau apa yang sebelumnya kita tidak tau, 

dari yang tidak pernah kita lakukan jadi 

ikut-ikutan. 
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Nama  : Subandi 

Jabatan : pelajar dan remaji  lingkungan kekalik gerisak 

Tempat : depan rumah 

Waktu  : 12 juni  2020 

1. Bagaimana cara orang tua 

mendidik anda ? 

Seperti cara orang tua pada umumnya, 

menasehati dan mengarahkan, kalau ini 

sesuatu yang baik dan dan buruk. 

2. Apa saja perubahan perilaku 

yang saudara-saudara anda 

alami  setelah lama 

menggunakan Facebook ? 

Perubahan yang saya lihat  adalah susah 

di nasehatin, dan tidak bisa mengatur 

waktu jadinya lebih sering main 

Facebook dari pada belajar, kalau 

malam kan belajar tapi tetap main 

Facebook, dan kalau siang bantu orang 

tua, walaupun di minta tuk nyuci 

bersih-bersih tetap menjawab tapi 

sering di undur-undur, seolah-olah 

tidak memperhatikan. 

3. Bagaimana cara orang tua anda 

menghadapi zaman modern ini ? 

Dengan memberi batasan saat 

menggunakan Hp termasuk sosmed 

sampai pernah tidak dikasi pake Hp 

untuk sementara dalam beberapa hari 

tujuannya supaya bisa mengurangi 

kebiasaan main Facebook. 

4. coba jelaskan bagaimana 

Facebook bisa merubah perilaku 

saudara-saudara anda ? 

Dengan tidak bisa lepas dan sudah 

kecanduan saat menggunakan 

Facebook, jadi perlu ada pengawasan 

lebih dari orang tua, terlebih lagi 

dengan adanya layanan seperti video 

dengan berbagai kontennya. 

 

  



 

89 

 

 

  



 

90 

 

 

  



 

91 

 

 


