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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

5.1.1 Kebiasaan Yang Melatar Belakangi Penggunaan Facebook Pada Ibu 

Rumah Tangga di Lingkungan  Sulili Barat Keluraham Mamminasae 

Kabupaten Pinrang. 

 Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan 

masyarakat dunia global, namun secara materi dapat mengembangkan ruang gerak 

kehidupan baru bagi masyarakat. Jadi pada saat ini, masyarakat dapat berinteraksi 

bukan hanya didunia nyata tapi bisa juga berinteraksi didunia maya salah satunya 

adalah facebook. 

1. Berdasarkan pendapat ibu rumah tangga yang berada di lingkungan Sulili Barat 

di atas saat diwawancarai oleh peneliti tentang bagaimana awalnya anda 

mengetahui tentang facebook dapat disimpulkan bahwa awalnya para ibu rumah 

tangga tau facebook dari orang-orang yang berada disekitarnya seperti anak-anak 

dari para ibu dan sesama ibu rumah tangga itu sendiri. Kemudian ada juga yang 

hanya iseng-iseng membuka facebook malah ketagihan. 

2. Berdasarkan pendapat diatas mengenai apa yang anda rasakan saat menggunakan 

facebook ialah rata-rata ibu-ibu senang menggunakan facebook. Karena 

difacebook kita dapat berkomunikasi dengan teman jauh yang berada diluar 

negeri ataupun teman lama dan bisa juga berteman dengan teman baru. Di 

facebook juga kita bisa melihat status, membaca berita, berkomentar. 
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3. Berdasarkan pendapat dari ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan Sulili 

Barat bahwa facebook membuat para ibu-ibu rumah tangga ketagihan dalam 

menggunakannya. Karena facebook mempunyai banyak fitu-fitur yang menarik 

sehingga membuat para ibu-ibu rumah tangga tidak jenuh dalam 

menggunakannya. Facebook merupakan sarana yang digunakan untuk mencari 

hiburan saat mengalami kejenuhan di rumah. 

5.1.2 Dampak Facebook terhadap Kondisi Psikologis Pada Ibu Rumah Tangga 

di   Lingkungan Sulili Barat Kabupaten Pinrang. 

 Facebook merupakan sarana yang digunakan untuk mencari hiburan saat 

mengalami kejenuhan di rumah. Ibu rumah tangga merupakan wanita yang telah 

menikah yang memiliki pekerjaan ataupun yang tidak memilki pekerjaan, dimana 

seorang ibu rumah tangga menghabiskan sebagian waktunya untuk mengurus 

keperluan rumah dan mau tidak mau harus mengerjakan pekerjaan rumah secara rutin 

dan tidak lupa mengurus anak dan suaminya. 

1. Berdasarkan pendapat yang diutarakan para Ibu rumah tangga  bahwa mereka 

dapat bermain facebook selama 3 jam dan ada juga yang menggunakan facebook 

selama seharian full sampai Hp nya lowbet baru berhenti bermain facebook. 

2. Berdasarkan pendapat para ibu rumah tangga di Lingkungan Sulili Barat bahwa 

mereka merasakan bahwa ada yang kurang dalam kesehariaannya jika tidak 

menggunakan facebook, seperti kurang informasi dan kurang update. Merasa 

gelisah dan khawatir karena tidak menggunakan facebook sampai-sampai ada 

yang merasa hidupnya hampa dan kosong tanpa facebook. 

3. Berdasarkan pendapat para ibu ramah tangga yang ada di Lingkungan Sulili 

Barat bahwa mereka sering mengedit foto agar terlihat sebaik mungkin ataupun 
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menarik agar mendapatkan banyak like dan koment dari teman yang ada di 

facebook. Dalam artian bahwa sebagaian besar para Ibu rumah tangga yang di 

wawancarai oleh penulis sering melakukan mengedit foto agar terlihat sebaik 

mungkin di facebook. 

4. Berdasarkan pendapat dari para ibu rumah tangga yang ada diatas bahwa banyak 

hal yang bisa kita lakukan di facebook. Pengguna dapat memperoleh berbagai 

informasi sekaligus pengetahuan dari orang lain, seperti dapat mengupload foto, 

status ataupun vidio, dapat melihat postingan orang lain, dapat melihat berita, 

resep makannan, ataupun dapat menonton film. Sehingga membuat para ibu 

rumah tangga diatas ketagihan/kecanduan menggunakan facebook. 

5.2.Saran 

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Lingkungan Sulili Barat  Kabupaten 

Pinrang,  maka penulis dapat memberikan saran atau masukan kepada berbagai pihak 

yang terkait dengan hasil penelitian antara lain: 

5.1.1 Kepada para Ibu rumah tangga yang ada di Lingkungan Sulili Barat agar 

menggunakan facebook secara baik. Seperti sebagai sarana hubungan-

hubungan sosial yang positif yang edukatif, informatif atau dakwah tidak 

membuat postingan status yang mengundang hal-hal yang tidak baik. Saling 

menghargai antara pengguna lainnya dan harus memahami mana yang boleh 

di ungkapkan di media sosial dan mana yang tidak. 

5.1.2 Untuk peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan penelitian.
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