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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti menarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1.

Orang tua sebagai modelling kepada anak karena orang tua merupakan
model bagi anak. Sehingga perilaku dan tindakan anak berasal dari orang
tuanya.

2. Orang tua menjadi mentoring untuk anak, karena orang tua memberikan
sikap perlindungan dan kasih sayang melalui nasehat agar anak tidak
menggunakan smartphone terlalu lama.
3. Pola komunikasi keluarga bersifat permissive karena orang tua
menetapkan aturan dan tuntutan dalam menggunakan smartphone, tetapi
orang tua juga memberikan kebebasan kepada anak untuk membuka hal
positif di smartphone.

5.2 Saran
Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan suatu
masukan atau saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan
penelitian ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti
permasalahan ini adalah :

92
Pola Komunikasi Keluarga..., Febrina, FIKOM UMN, 2017

5.2.1 Saran Akademis
Disarankan bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa agar
dapat meneliti mengenai bagaimana cara merubah anak yang sudah sangat
kecanduan dengan smartphone. Sehingga bagi orang tua dapat mengatasi hal
serupa dengan penelitian selanjutnya.
5.2.2 Saran Praktis
Untuk Masyarakat :
1. Keluarga mengawasi dan memantau anak dalam penggunaan smartphone
agar digunakan untuk hal positif
2. Orang tua harus pandai mengalihkan aktifitas anak diluar smartphone,
agar anak tidak kecanduan dengan smartphone
3. Bagi orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak terutama dalam
penggunaan smartphone, karena orang tua menjadi modelling bagi anak.
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