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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usia 

responden pada rentang 10-12 tahun dengan nilai median usia responden 

yaitu 11 tahun. Mayoritas responden berasal dari kelas 5 sebanyak 44 

orang (57,1%) dan paling banyak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 

orang (58,4%). Mayoritas responden berasal dari keluarga besar atau 

extended family sebanyak 38 orang (49,4%) dan SMA/SMK merupakan 

pendidikan terakhir yang paling banyak di capai orang tua responden 

sebanyak 29 orang (37,7%). Mayoritas orang tua responden bekerja 

dengan jumlah 67 orang (87,0%) dan responden dengan kepemilikian 

gadget pribadi sebanyak 55 orang (71,4%). Dukungan yang paling banyak 

dilakukan oleh keluarga yaitu dukungan emosional, dukungan informasi 

dan dukungan instrumental. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara dukungan keluarga dalam penggunaan media sosial 

terhadap perkembangan sosial emosi anak di SD Negeri 3 Kedungwuluh 

kekuatan sedang dengan arah korelasi positif yang artinya semakin baik 

dukungan keluarga dalam penggunaan media sosial maka semakin baik 

pula perkembangan sosial emosi anak. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran untuk beberapa pihak 

diantaranya yaitu: 

1. Bagi institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar bagi 

profesi Keperawatan Jiwa, Anak dan Keluarga mengenai penggunaan 

media sosial dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial emosi 

anak. Sedangkan bagi SD Negeri 3 Kedungwuluh dapat memberikan 

edukasi kepada seluruh siswa mengenai bagaimana cara penggunaan 

media sosial dengan bijak. 

2. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya keluarga agar dapat meningkatkan 
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dukungan emosional, instrumental, informasi dan lebih ditekankan 

pada dukungan penghargaan agar anak agar lebih merasa dihargai atas 

semua pencapaiannya termasuk patuh terhadap peraturan bermain 

media sosial dalam keluarga.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan 

sosial emosi anak seperti pendidikan dan status ekonomi. Selain itu 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai 

perkembangan lain pada anak seperti perkembangan bahasa, 

perkembangan kepribadian dan seni serta perkembangan moral dan 

agama. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


