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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, pandangan siswa-siswi terhadap media sosial path cenderung bersifat positif. Hal ini karena bagi mereka media sosial path dianggap sebagai media yang bersifat eksklusif, dimana hanya pengguna gadget tertentu yang bisa menggunakan media sosial path. Walaupun media sosial path saat ini sudah bisa diakses oleh pengguna gadget pada umumnya, namun tidak mengurangi keeksklusif annya di kalangan remaja.  Selain itu, path juga merupakan media sosial yang mempunyai fitur yang beragam yang tidak ada pada media sosial lainnya, seperti fitur check in, listening, watching, reading, fitur sleep dan awake, yang berfungsi menunjukan berbagai aktivitas seseorang dengan harapan bisa dilihat oleh para pengguna path yang lainnya.
	Terdapat tiga penyebab  siswa-siswi menggunakan media sosial path, yaitu:
	Pengaruh yang berasal dari teman-temannya, dimana mereka mencoba mengimitasi dan beradaptasi untuk bisa mengikuti trend penggunaan media sosial  yang sedang berkembang di kalangan remaja saat ini. 
	Berkembangnya media sosial  path sebagai media sosial yang bersifat eksklusif, menjadikan media sosial path dipandang sebagai salah satu indikator gaul atau tidaknya individu.
	Media sosial path yang digunakan sebagai sarana aktualisasi diri membuat siswa-siswi menggunakan media sosial path sebagai bentuk pengakuan sosial mereka. Selain digunakan sebagai ajang pengakuan sosial,  dapat diketahui pula bahwa media sosial path digunakan siswa-siswi sebagai salah satu ruang penyaluran apa yang mereka rasakan.

	Secara umum tujuan utama siswa-siswi menggunakan media sosial path adalah untuk mendapatkan pengakuan sosial yang berasal dari teman-temannya. Makna pengakuan sosial bagi siswa-siswi sangatlah penting, karena sejatinya sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan sosial untuk bisa diakui dan dihargai oleh orang lain.  Ini menjelaskan bahwa media sosial path menjadi sebuah alat untuk mendapatkan pengakuan sosial. Esensi dari media sosial sebagai sebuah situs jejaring sosial pertemanan yang dapat menghubungkan komunikasi antarindividu telah bergeser menjadi sebuah ruang untuk memperlihatkan eksitensi diri masing-masing yang bertujuan agar bisa diakui oleh lingkungan sekitarnya. 
	Untuk mendapatkan pengakuan sosial dari orang lain, siswa-siswi menganggap bahwa hal-hal yang ditampilkan harus bersifat positif dalam bentuk sebaik mungkin. Inilah yang menyebabkan mereka melakukan pencitraan diri yang berusaha memanipulasi keadaan, atau biasa yang disebut dengan fake moment. Karena suatu pencitraan diri yang dilakukan harus tetap dipertahankan, akhirnya memberikan dampak perubahan terhadap intensitas penggunaan siswa terhadap media sosial path. Intensitas penggunaan media sosial path yang tinggi pun membuat para siswa-siswi menjadi berlebihan dalam menggunakan media sosial path sehingga menimbulkan adanya suatu ketergantungan. 

Implikasi dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa implikasi penelitian ini terhadap pembelajaran sosiologi adalah sebagai bahan ajar mata pelajaran sosiologi yang berkaitan dengan materi perubahan sosial. Materi tersebut terdapat pada mata pelajaran sosiologi di tingkat SMA kelas XII semester 1 pada pokok bahasan ragam gejala sosial dalam masyarakat.
Hasil penelitian ini akan efektif untuk disampaikan di dalam proses pembelajaran sosiologi, karena sosiologi adalah suatu bidang studi yang dalam pembahasan materinya memerlukan contoh-contoh yang faktual. Dengan begitu materi yang disampaikan akan cepat dipahami oleh peserta didik karena materi yang dibahas sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain daripada itu, hasil dari penelitian ini adalah dapat memberikan rekomendasi dalam seminar tentang dampak negatif dalam jangka panjang akibat penggunaan media sosial yang berlebihan mengingat tingkat penggunaan media sosial di kalangan remaja saat ini begitu mengkhawatirkan.
Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:
Kepada Guru SMA Negeri 6 Bandung, yaitu:
Berdasarkan hasil temuan diperoleh bahwa guru-guru telah menjalankan perannya sebagai sarana untuk membimbing dan mengarahkan siswa-siswi kepada arah yang baik dan benar. Namun, peran ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena terdapatnya beberapa kendala. Maka, untuk menanggulangi hal tersebut penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:
	Guru sosiologi dapat melakukan pembinaan karakter terhadap siswa yang dimana guru dapat memberikan contoh-contoh konkrit dalam setiap materi yang menyangkut dampak secara positif dan negatif dalam pergaulan remaja di media sosial, hal ini sebagai langkah pencegahan dalam penggunaan media sosial yang berlebihan.
	Guru bimbingan dan konseling dapat melakukan pembinaan karakter dengan  melalui pendekatan secara personal, yang dimana bertujuan untuk bisa lebih mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan siswa-siswi dalam menggunakan media sosial, 

Koordinasi yang harus terus dilakukan antara guru sosiologi, bimbingan dan konseling, serta wakasek kesiswaan SMA Negeri 6 Bandung dalam melakukan pengawasan, dan penyuluhan secara intensif dalam mensosialisasikan penanaman sikap sopan santun dan peduli akan lingkungan sekitar.
Kepada siswa SMA Negeri 6 Bandung, yaitu:
Berdasarkan hasil penelitian, siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 6 Bandung merupakan generasi penerus bangsa ini. Hal yang dikhawatirkan adalah karena akibat terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial, siswa-siswi menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar, lebih mementingkan diri sendiri, dan tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat. Maka, rekomendasi yang dapat penulis ajukan kepada siswa-siswi saat ini yaitu:
	Meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana menggunakan dan memanfaatkan media sosial khususnya media sosial path sebagai sarana komunikasi maupun informasi secara tepat dengan cara tidak membiasakan memposting hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengakses hanya pada ketika waktu luang. 
	Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai bagaiamana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar melalui berbagai sumber, seperti mempelajari materi sosiologi tentang hubungan interaksi sosial dan perubahan sosial, lalu media cetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan  perkembangan teknologi.

Kepada orang tua siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 6 Bandung, yaitu:
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh orang tua siswa juga mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan controlling terhadap penggunaan media sosial path di kalangan remaja saat ini. Maka dari itu, hendaknya orang tua siswa dapat melakukan tindakan-tindakan baik pencegahan maupun penanggulangan, seperti:
	Melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap berbagai informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak-anaknya. Salah satu caranya bisa dengan pemberian gadget kepada anak-anak harus dibatasi tetapi tidak over protektif, serta disesuaikan dengan kebutuhannya sebagai seorang  pelajar.  
	Orang tua harus membangun komunikasi yang baik dan bersifat terbuka dengan anak terutama yang sedang beranjak remaja, ajaran moral dan agama juga harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin. Sehingga anak dapat mendapatkan penanaman karakter yang kuat dalam menghadapi perkembangan zaman. 

Melakukan komunikasi secara intensif antara orang tua dengan pihak guru mengenai perkembangan anak nya di sekolah sehingga tanggung jawab tidak hanya ada pada guru-guru yang ada di sekolah saja, tetapi orang tua pun ikut membantu juga. 
Kepada peneliti selanjutnya, yaitu:
Sebuah hasil penelitian yang telah ada sudah selayaknya mendapatkan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya agar diperoleh ruang lingkup yang lebih luas mengenai masalah penelitian tersebut, maka rekomendasi yang diajukan untuk peneliti selanjutnya diantaranya, yaitu: 
	Mengkaji lebih mendalam mengenai ekspresi diri yang dilakukan oleh individu dalam menggunakan media sosial. 

Mengkaji mengenai motif seseorang dalam menggunakan media sosial sebagai pola interaksi utama.

