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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian diatas, maka terjawablah pertanyaan pada 

rumusan masalah pada BAB I, yaitu sebagai berikut 

1. Orang tua diajak untuk ikut menjaga aktivitas anak – anaknya di dunia 

jejaring sosial, sehingga ketika id orang tua diblokir oleh pihak 

administrator, anak –anaknya secara otomatis juga terblokir. Orang 

tua dengan kata lain berfungsi menjadi penjaga bagi anak – anaknya. 

Oleh karena itu orang tua memiliki fasilitas untuk membuka halaman 

anaknya, menghapus gambar, menghapus status, menghapus 

komentar atau menghapus gambar – gambar yang dirasa kurang 

pantas. 

2. Dengan adanya fitur polling dan quiz yang bertemakan pendidikan, 

dimana anak selain dapat bersosialisasi dengan sesamanya juga 

dapat mengenal pengetahuan umum seperti sejarah, matematika, 

komputer dan lain – lain. Selain itu pada website ini terdapat 

penyaringan kata – kata kasar/ tidak senonoh. Fitur ini berfungsi agar 

anak – anak terdidik untuk terbiasa tidak berkata kasar terhadap 

sesamanya. 

3. Ketika anak sudah mencapai usia 13 tahun, maka id tersebut sudah 

diblok secara permanent oleh system.  
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6.2. Saran 

Setelah melakukan penelitan dan pembuatan simpulan, maka penulis 

menyarankan untuk dikembangkan dikemudian waktu yakni sebagai 

berikut: 

1. Selain admin, orang tua perlu diberi hak untuk melakukan 

penambahan kata – kata kasar, sehingga admin tidak lagi berperan 

secara central terhadap penambahan kata – kata kasar. 

2. Anak – anak diberi hak untuk menambah pertanyaan polling. Hal ini 

diperlukan agar siklus hidup polling tetap sesuai dengan standart 

perkembangan dunia anak, namun fitur ini perlu dibatasi dengan 

pemasangan status aktif atau tidak aktif terhadap polling yang telah 

dibuat oleh anak. 

3. Terdapat fitur memberi komentar pada gambar dan notifikasi ketika 

gambar yang bersangkutan mendapat komentar dari orang lain. 

4. Adanya fitur pengecekan polling dengan mengecek nomor MAC 

Address. Hal ini diperlukan karena pada masa sekarang, dengan 

adanya modem broad band, memungkinkan pengguna untuk 

melakukan pergantian ip address secara otomatis. Hal ini disarankan 

agar jumlah peserta polling dapat terpantau dengan jelas. 


