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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, baik dari landasan teori maupun dari 

hasil penelitian penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1. Manfaat  

a. Penggunaan smartphone dapat memberikan kemudahan bagi 

mahasiswa KPI yaitu sebagai sarana akses informasi dan 

komunikasi. 

b. Mahasiswa KPI dapat memperoleh segala informasi melalui 

internet pada smartphone. 

c. Mahasiswa KPI dapat melakukan komunikasi telefon. SMS, 

chating, dan lain sebagainya melalui smartphone. 

d. Mahasiswa KPI dapat melakukan browsing internet untuk 

mencari hal yang dibutuhkan seperti membaca buku, koran, 

majalah, dan lainnya melalui smartphone. 

e. Mahasiswa KPI dapat memanfaatkan smartphone tidak hanya 

sebagai media memperoleh informasi tetapi juga untuk 

memberikan informasi yang bersifat akademik (materi 

kuliah) maupun non akademik (info berita terbaru, info 

kesehatan, pengetahuan sosial, dan wawasan ilmu 

pengetahuan lainnya yang menambah pengetahuan 

mahasiswa). 

f. Mahasiswa KPI menggunakan smartphone berdasarkan 

kebutuhan, karena seorang mahasiswa membutuhkan ilmu 

pengetahuan dan wawasan yang luas. 

g. Mahasiswa KPI juga menggunakan smartphone sebagai 

hiburan dan penyalur hobi melalui unduhan aplikasi. 
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5.1.2. Kelebihan 

a. Smartphone merupakan sebuah alat telekomunikasi 

multifungsi dimana hampir kebanyakan mahasiswa KPI 

menggunakan media tersebut. 

b. Terdapat aplikasi media jejaring sosial Facebook, Twitter, 

BBM (Blackberry Messager) yang dapat diunduh pada 

smartphone Mahasiswa KPI sebagai sarana komunikasi dan 

informasi . 

c. Aplikasi i-Qur’an/digital Al-Qur’an sebagai pengganti kitab 

suci Al-Qur’an yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana 

saja bagi mahasiswa. 

d. Aplikasi game dapat dipasang pada smartphone sebagai 

sarana hiburan mahasiswa KPI. 

e. Smartphone memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan 

mahasiswa melalui jaringan internet yang dapat dibawa 

kemana saja. 

 

5.1.3. Kekurangan 

a. Smartphone dapat membuat mahasiswa menjadi anti sosial, 

dimana mahasiswa lebih memilih sibuk sendiri dengan 

gadget-nya daripada berkumpul dengan teman-temannya. 

b. Smartphone mempengaruhi faktor sosial mahasiswa atau 

ajang gaya bagi mahasiswa. 

c. Smartphone menghabiskan uang saku mahasiswa karena 

paket data internet yang tidak murah, sehingga mahasiswa 

tidak memanfaatkan secara maksimal dan digunakan hanya 

sebagai alat komunikasi seperti ponsel biasa (SMS dan 

telepon saja). 

d. Biaya perawatan yang cukup mahal bagi mahasiswa. Harga 

suku cadang dan aksesoris smartphone cukup mahal apabila 
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terjadi kerusakan maka harus diganti dengan komponen yang 

baru serta dengan jasa service yang juga tidak murah. 

e. Penggunaan yang cukup lama dapat mengganggu kesehatan 

mata dan fikiran, karena terdapat gelombang radiasi yang 

dapat merusak saraf otak. 

 

5.2. Saran 

Kehidupan di dunia ini manusia selain menjalin hubungan 

dengan Allah SWT (hablum minallah) harus juga menjalin hubungan 

dengan manusia lainnya (hablum minannas). Antara individu yang satu 

dengan individu yang lain harus saling mengingatkan dalam hal 

kebaikan. Salah satunya adalah dengan memberikan saran (yang 

membangun). Saran ini merupakan sesuatu yang penting yang dapat kita 

berikan atau kita terima dan sangat berarti untuk introspeksi diri 

seseorang sehingga menjadikan saran sebagai pendorong untuk menjalani 

kehidupan ini. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis memberikan 

saran kepada pihak-pihak terkait, khususnya peneliti yang ingin 

melanjutkan dan mengembangkan penelitian sejenis, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Kepada Mahasiswa KPI 

a. Smartphone merupakan sebuah alat telekomunikasi digital 

dimana kebanyakan mahasiswa menggunakan media tersebut, 

setidaknya mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

(KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) dapat 
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memanfaatkan sebagai media sharing informasi secara lebih 

aktif. 

b. Dengan adanya smartphone dimana kebanyakan mahasiswa KPI 

menggunakan media tersebut, setidaknya terdapat adanya suatu 

komunitas penggunaan smartphone di wilayah Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, supaya dapat melakukan interaksi dan 

komunikasi secara global dan juga dapat menambah hubungan 

pertemanan serta menambah berbagai informasi yang 

didapatkan dari komunitas tersebut.  

c. Dengan harga smartphone yang terjangkau bagi kalangan 

pelajar, setidaknya memilih dan memilahlah smartphone yang 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa bukan membeli karena 

gengsi atau gaya-gayaan saja. 

2. Kepada Dosen. 

Seiring perkembangan zaman dan teknologi komunikasi 

dan informasi, dosen-dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

khususnya jurusan KPI seharusnya semua memiliki smartphone. 

Smartphone dapat digunakan dosen untuk menyampaikan materi 

kuliah dan berdiskusi di kelas karena telah banyak fitur dan aplikasi 

smartphone yang dapat menunjang aktifitas perkuliahan. ditambah 

dengan ketegasan dosen terhadap penggunaan berbagai media lain 

seperti email. Email mampu mempermudah aktivitas mahasiswa 

untuk mengirim tugas kuliah yang diberikan dosen, sehingga tugas 
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tersebut dapat terpenuhi sesuai deadline. Penggunaan hard file atau 

print out akan memakan biaya banyak bagi mahasiswa. Hal tersebut 

juga kurang konservatif pada lingkungan. Dengan adanya media 

komunikasi yang semakin cepat dan canggih, setidaknya dosen-

dosen lama mampu mengimbangi perkembangan zaman sekarang. 

3. Kepada Fakultas 

Pengguna smartphone dikalangan mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi semakin banyak. Setidaknya ada sebuah 

kontribusi dari fakultas untuk menyediakan layanan aplikasi yang 

terkoneksi dengan smartphone, sehingga informasi mengenai 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat langsung diketahui oleh 

para mahasiswa. 

 

5.3. Penutup 

Syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan taufiq hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga 

dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, 

namun manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, untuk itu 

saran dan kritik yang membangun dari pembaca dapat disampaikan 

melalui e-mail (isfahzaiyuna@gmail.com), saran dan kritik tersebut 

sangat penulis harapkan demi kebaikan skripsi ini.  Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. 

Amiinn yaa robbal alamin.. 


