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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini maka dapat 

disimpulkan bahwa saat ini perkembangan industri smartphone dan 

aplikasinya mengalami peningkatan. Dapat dilihat berbagai macam produk 

smartphone dipasarkan dengan berbagai tipe, keunggulan dan harga. Begitu 

juga dengan perkembangan software dalam hal ini aplikasi, yang jumlahnya 

semakin meningkat. Berbagai macam aplikasi tersebut, dapat dilihat di situs 

online yang disediakan oleh masing-masing tipe sistem operasi smartphone. 

Aplikasi yang banyak diunduh dalam situs tersebut oleh pengguna smartphone 

di dunia adalah adalah aplikasi IM dan media sosial. Hal tersbut disebabkan 

karena aplikasi tersebut tidak berbayar, mudah digunakan dan menjadi media 

komunikasi yang lebih canggih. Beberapa aplikasi tersebut hanya dirancang 

untuk ponsel pintar (smartphone), sehingga tidak semua aplikasi dapat 

digunakan pada ponsel konvensional.  

Kehadiran berbagai aplikasi IM dan media sosial di smartphone juga  

telah dipergunakan mahasiswa kota Magelang sebagai media komunikasi. 

Aplikasi yang dimiliki mahasiswa pengguna smartphone kota Magelang 

meliputi  Whatsapp, Friendcaster, Twitter, Foursquare, Line, BlackBerry 

Messenger, Facebook, WeChat, Yahoo, Kakao Talk, Skype, Path, dan 

Instagram. Alasan mahasiswa kota Magelang menggunakan aplikasi tersebut 

di smartphone-nya adalah karena berbagai macam aplikasi tersebut dapat 
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membantu interaksi mahasiswa kota Magelang karena memiliki fitur yang 

canggih. Alasan menggunakan berbagai macam aplikasi tersebut karena 

mahasiswa ingin mengikuti trend yang ada. Alasan yang lain karena aplikasi 

tersebut dapat digunakan sebagai media bisnis online shop. Melalui aplikasi 

tersebut mahasiswa kota Magelang juga dapat melakukan beberapa aktifitas 

sekaligus melalui ruang virtual.  

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone telah 

mempengaruhi kehidupan mahasiswa kota Magelang. Hasil penelitian ini 

menunjukan intensitas mahasiswa di kota Magelang dalam menggunakan 

aplikasi IM dan media sosial di smartphone cukup tinggi. Hal tersebut 

dikarenakan hampir setiap hari, di berbagai tempat dan situasi mereka selalu 

aktif mengoperasikan aplikasi tersebut melalui perangkat smartphone-nya. 

Untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, mahasiswa kota Magelang dapat 

menggunakan jaringan seluler ataupun menggunakan WIFI ketika berada di 

wilayah hotspot. Sehingga mereka selalu terhubung ke “dalam” ruang virtual 

untuk melakukan beberapa aktivitas. Aktivitas mahasiswa di kota Magelang di 

dunia virtual meliputi untuk berkomunikasi, bersosialisasi, membagi 

informasi, mencari informasi, mencari hiburan, media pertemanan, melakukan 

promosi barang, bertransaksi, untuk mengerjakan tugas, kuliah, untuk 

mencurahkan perasaan dan untuk selalu terhubung dengan komunitasnya. 

Aktivitas tersebut dapat dilakukan secara real-time meskipun mereka tidak 

saling bertatap muka dan dalam satu wilayah yang sama. Ruang fisik yang 
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nyata saat ini bukan lagi satu-satunya ruang yang digunakan mahasiswa kota 

Magelang pengguna smartphone untuk melakukan interakasi. 

Dalam hal ini, mahasiswa kota Magelang “masuk” dalam sebuah dunia 

baru dimana benda maupun orang-orang saat melakukan komunikasi melalui 

media tersebut seakan-akan mereka sangat dekat dan nyata, meskipun benda 

dan orang-orang tersebut saling berjauhan. Keadaan virtual seperti seperti 

yang dialami mahasiswa kota Magelang disebabkan oleh mediasi teknologi. 

Sehingga melalui penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

komunikasi mahasiswa saat ini telah digantikan oleh simulakra yang 

menciptakan kesan kenyataan. Dalam kondisi tersebut representasi yang 

diciptakan oleh teknologi komunikasi menjadi dianggap lebih penting dan 

nyata (hyperreal) dari realitas yang terjadi sebenarnya. Antara representasi 

dan realitas; antara masa lalu dan masa kini; antara fakta dengan rekaya telah 

bercampur dalam kehidupan mahasiswa kota Magelang pengguna aplikasi 

smartphone. Fenomena tersebut berdampak pada perubahan budaya 

mahasiswa kota Magelang. 

Meskipun komunikasi melalui penggunaan aplikasi smartphone di 

kalangan mahasiswa kota Magelang terjadi di ruang virtual, tetapi 

komunikator dan komunikan adalah orang yang nyata, dan dampak dari 

aktivitas di ruang buatan tersebut juga berwujud nyata. Konsekuensi logis dari 

adanya simulasi realitas dari penggunaan aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone telah menimbukan dampak, baik dampak positif maupun dampak 
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negatif. Dampak positif meruapakn manfaat yang didapatkan mahasiswa 

sedangkan dampak negatif merupakan masalah yang diterima mahasiswa. 

Berikut dampak positif dan negatif sebagai akibat dari penggunaan 

aplikasi IM dan media sosial di smartphone: 

a. Dampak Positif 

Dampak positif atau manfaat yang didapatkan mahasiswa kota Magelang 

dari penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone adalah 

peraagkat tersebut dapat dioperasikan dimana saja dan kapan saja.  

Muudah dan cepat dalam berkomunikasi dengan rekan, kelauarga, dan 

saudara. Melalui menggunakan aplikasi tersebut teman menjadi betambah, 

dikarenakan beberapa fitur mrmudahkan dalam pencarian teman. 

Keuntungan yang lain adalah mahasiswa menjadi mudah dalam membagi 

informasi.  Mahasiswa kota Magelang yang menjalankan bisnis online 

shop dengan mudah mendapatkan keuntungan karena setiap ada 

permintaan dan penawaran barang dagangan, mereka dapat dengan cepat 

merespon melalui aplikasi tersebut. 

b. Dampak Negatif 

Dampak negatif atau masalah yang timbul di kalangan mahasiswa kota 

Magelang dari penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

adalah tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap aplikasi tersebut 

dikarenakan tidak semuanya memiliki perangkat smartphone. Sehingga 

komunikasi virtual hanya terbatas pada beberapa orang saja. Dalam hal ini 

terjadi kesenjangan digital dikarenakan hanya pengguna aplikasi tersebut 
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yang mengetahui informasi lebih cepat dan up-to-date. Kususnya untuk 

pengguna IM BlackBerry Messenger yang hanya dapat diakses melalui 

perangakat BlackBerry yang membuat beberapa informasi dapat diakses 

cepat sebatas komunitas saja. Selain itu terjadi (alienasi) keterasingan diri 

di kalangan mahasiswa kota Magelang ketika pernagkat smartphone 

tersebut dalam keadaan offline dan bisnis online shop tidak dapat 

beroperasi ketika perangkat smartphone dalam keadaan offline. Selain itu 

beberapa rekan dari mahasiswa pengguna smartphone sering mengeluhkan 

jika mereka sibuk dan asyik sendiri bermain perangkat tersebut. Fenomena 

yang terjadi akibat komunikasi virtual yang real-time adalah mendekatkan 

interaksi seseorang yang jauh dan menjauhkan yang interaksi dengan 

orang yang ada di dekatnya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian Simulasi Realitas melalui Aplikasi Intant 

Messenger dan media sosial di Smartphone (Studi Komunikasi virtual 

Mahasiswa Pengguna Smartphone di Kota Magelang), maka diperoleh 

beberapa saran terkait dengan pemakaian aplikasi IM dan media sosial di 

Smartphone. Saran ini diambil dari adanya masalah yang muncul di kehidupan 

mahasiswa kota Magelang sebagai dampak penggunaan aplikasi tersebut. 

Saran ini ditujukan agar tidak merugikan bagi mahasiswa, dan memberikan 

tambahan ilmu bagi pembaca. Saran adalah sebagai berikut: 

1. Teknologi smartphone dan aplikasinya pada dasarnya diciptakan untuk 

membantu masyarakat dalam memcahkan suatu masalah. Dalam hal ini, 
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smartphone  dapat membantu masyarakat dalam masalah komunikasi jarak 

jauh. Namun tidak seluruh kemampuan yang dihasilkan teknologi tersebut 

memberikan manfaat bagi masyarakat, dikarenakan ada masalah yang 

tidak dapat dipecahkan melalui perangkat tersebut. Sehingga kita harus 

bijak dalam memanfaatkan teknologi, khusunya smartphone. 

2. Komunikasi merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia. Namun 

untuk menghindari salah penafsiran, salah persepsi dan prasangka yang 

tidak diinginkan, oleh sebab itu untuk lebih efektif  jika proses komunikasi 

antara dua arah atau lebih dilakukan secara langsung atau tatap muka. 

Melalui silaturahmi secara langsung dapat menghindari bahaya dari 

fenomena simulakra. 

3. Intensitas penggunaan smartphone sebaiknya tidak dilakukan secara 

berlebihan. Karena banyak kerugian yang timbul dari penggunaan berlebih 

tersebut, seperti waktu terbuang, kurang berinteraksi dengan lingkungan 

yang ada disekiarnya, dan akan menganggu orang lain jika hal tersebut 

dilakukan di tempat umum. Selain itu saat berkendara untuk tidak 

mengoperasikan smartphone, jika ada hal yang mendesak sebaiknya 

berhenti dahulu. 

4. Jadikan teknologi untuk melatih kepekaan sosial. Kepekaan terhadap 

permasalahan sosial dapat dilatih melalui penggunanaan aplikasi IM dan 

media sosial di smartphone, dengan mengikuti perkembangan informasi 

terkini kita dapat mengamati perkembangan isu yang ada, sehingga 

memungkinkan kita untuk memberi opini berupa kritik dan saran solutif. 
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