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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa data penelitian dapat disimpulkan dan diketahui 

bahwa r = 0,42, p = 0,000; p < 0,05 , karena taraf signifikasi p lebih kecil dari 

0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat kebutuhan afilliasi dengan intensitas penggunaan 

Blackberry Messenger (BBM). Koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan 

searah yang artinya, semakin tinggi tingkat kebutuhan afiliasi semakin tinggi 

intensitas penggunaan Blackberry Messenger (BBM). Dan sebaliknya, semakin 

rendah tingkat kebutuhan afiliasi semakin rendah intensitas penggunaan 

Blackberry Messenger (BBM). 

 

B. Saran  

1. Bagi Remaja  

a. Untuk dapat memperluas sosialisasi dengan banyak orang (berteman), 

sebaiknya para remaja selalu memberikan wajah yang nyaman untuk 

dilihat dan sikap yang bersahabat atau ramah ketika berinteraksi 

dengan teman, supaya dengan mudah orang akan lebih tertarik untuk 

berteman atau mengenal lebih dekat. 
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b. Sebaiknya para remaja lebih memahami akan penting dan manfaat 

yang didapat dari seseorang yang suka atau tulus dalam menolong 

orang (teman) yang membutuhkan, karena pada dasarnya kita akan 

berada pada titik atau situasi dimana kita yang butuh pertolongan 

teman.  

c. Para remaja harus tahu bahwa pentingnya mempunyai teman banyak, 

selain banyak manfaat atau keuntungan yang didapat, kita juga lebih 

mudah untuk dapat memperluas lagi jaringan pertemanan dari teman 

kita yang ada. 

d. Remaja sesekali meluangkan waktu untuk bisa bermain bersama 

teman, supaya kita bisa lebih mengenal karakter teman kita dan juga 

lebih dapat mempererat hubungan pertemanan diantara kita. 

 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Di era globalisasi ini, Blackberry masih menjadi barang yang 

dikategorikan sebagai alat elektronik yang “mewah”, selain harganya 

yang cukup mahal, Blackberry juga menjadi trandcenter yang 

membuat penampilan jadi lebih modis. Jadi tidak semua orang terlebih 

para remaja yang mempunyai barang tersebut. Manfaat Blackberry 

Messenger (BBM) sendiri memang banyak, tetapi tidak sedikit pula 

pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan bagi penggunaan 

Blackberry Messenger (BBM). Dengan Blackberry Messenger (BBM) 

mempermudah para remaja untuk dapat memperluas jaringan 
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sosialisasinya. Disamping itu, jika tanpa ada filter dari diri sendiri dan 

pantauan dari pihak manapun akan berakibat buruk kedepannya. Untuk 

itu pihak sekolah juga mempunyai peran penting dalam hal ini dengan 

mengadakan pemeriksaan dan juga pengarahan untuk para pelajarnya. 

b. Diharapkan mampu mempersempit akibat buruk yang akan terjadi 

kedepannya dari pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan 

Blackberry Messenger (BBM) tersebut. 

 

3. Bagi Peneliti Lain  

Mengingat masih banyaknya variabel yang mempengaruhi interaksi antar 

individu, maka peneliti lain diharapkan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dan secara mendalam tentang kebutuhan afiliasi dan intensitas 

penggunaan media komunikasi. 


