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BAB V 

KESIMPUAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Perkembangan media informasi dan komunikasi dari waktu ke waktu semakin canggih 

dimana dapat diperoleh melalui akses jaringan internet yang dapat menghubungkan  baik 

antar daerah, antar propinsi bahkan sampai antar negara. 

 Kemunculan akses jaringan  internet di dunia berasal dari Negara Amerika Serikat yang 

bernama ARPANET dimana  bertujuan untuk menghindari pengiriman serangan senjata 

rudal nuklir milik rusia melalui satelit buatan mulik rusia. 

 Kemunculan akses jaringan internet di Indonesia berawal dari semangat kerjasama, 

kekeluargaan dan juga gotong-royong terhadap antar tokoh seperti M. Samik-Ibrahim, 

Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi 

Indrayanto, dan  Onno W. Purbo 

 Perkembangan akses jaringan internet semakin besar dimana didukung dengan semakin 

banyak penduduk dunia memakai barang-barang elektronik yang dapat mengakses 

jaringn internet seperti handphone, komputer dan  laptop termasuk juga kalangan pelajar 

di Kelurahan Tanjung Selamat yang sudah banyak memakai barang-barang elektronik 

seperti handphone dan computer untk mengakses jaringan internet. 

 Pengenalan akses jaringan internet di Kelurahan Tanjung Selamat Medan terhadap 

kalangan pelajar berasal dari 3 hal yaitu teman, orang tua dan guru di sekolah. 



61 

 

 Penggunaan akses jaringan internet yang dilakukan oleh kalangan pelajar di Kelurahan 

Tanjung Selamat Medan biasanya di Laboratorium Komputer sekolah, warung internet 

(Warnet) dan juga di daerah kawasan Wi-Fi. Penggunaan akses jaringan akses jaringan 

tersebut memiliki tujuan tertentu seperti mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh 

guru di sekolah, bermain game di saat waktu senggang dan juga hanya sekedar 

menambah  pengetahuan. 

 Kalangan pelajar di Kelurahan Tanjung Selamat memanfaatkan akses jaringan internet 

sebagai sumber data bahan mata pelajaran, mendownload (menugnduh) file atau data 

baik berupa dokumen, lagu dan film, mendapatkan penghasilan dari hasil bermain game 

yang telah mengumpulkan item dan point baik dari permainan petualangan dan judi 

online. 

 Dampak akses jaringan internet terhadap kalangan pelajar di Kelurahan Tanjung Selamat 

Medan dapat di lihat dari kehidupan sehari hari hari dari berbagai bidang seperti bahasa, 

tata karma, penggunaan waktu, timbulnya kejahatan baru dan bersifat konsumtif. 

 

B. Saran 

 Diperlukan adanya pengendalian atau kontrol dari orang tua terhadap kalangan 

pelajar di Kelurahan Tanjung Selamat Medan agar mengatur waktu dalam 

menggunakan akses jaringan internet. 

  Perlunya diadakan pembenahan melalui diskusi-diskusi terbuka seperti seminar 

antara guru, pelajar dan orang tua pelajar mengenai penyalahgunaan bahaya akses 

jaringan internt 
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 Perlunya penegasan sanksi dari Kelurahan setempat terhadap warung internet yang 

memberi kebebasan terhadap kalangan pelajar dalam mengakses jaringan internet 

baik dari segi waktu dan situs-situs yang digunakan oleh kalangan pelajar di 

Kelurahan Tanjung Selamat Medan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


