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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian Bab IV terkait pemanfaatan media sosial 

Instagram oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat atau penggunaan 

media sosial sebagai media komunikasi informasi isi siaran yang sehat melalui 

emapat tahapan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1.  Nilai Guna dari pemanfaatan media sosial Instagram dengan username 

@kpidjabar memiliki followers sebanyak 3.046 pengikut. Penetapan nilai 

guna dilihat dari seberapa penting informasi mengenai penyiaran terutama 

mengenai isi siaran yang sehat bagi masyarakat. penentuan nilai guna 

dilakukan dengan observasi, proses observasi dilihat dari pengaruh media 

sosial saat ini terutama Instagram yang penggunanya luas dan beragam. Hal 

tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan 

bagi instansi 

2. Kebutuhan menjadi patokan terbentuknya informasi yang dikelola Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Penyebaran informasi dilakukan 

dengan menentukan jadwal tetap dalam mengunggah informasi. Selain 

menentukan jadwal dan konten apa saja yang akan disebarkan, Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat biasanya menganalisis informasi 

dari masyarakat yang melaporkan pelanggaran pada penyiaran  
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3. Proses Informasi bertujuan membuat masyarakat dan followers dapat 

menerima informasi dengan mudah serta tidak bosan. Proses informasi 

dibuat semenarik mungkin dengan menentukan caption menarik dan tentu 

mudah di pahami, selain caption @kpidjabar juga seringkali 

mengkombinasikan animasi pada informasi hal ini bertujuan agar informasi 

tidak terlalu kaku, informasi terlihat menarik dan tidak membosankan 

Ketika templet yang digunakan pas dan tidak membosankan. Tujuan dari 

ketiga hal tersebut memperoleh masyarakat dapat mengingat isi dari 

informasi serta dapat menciptakan ingatan yang kuat akan Komisi 

Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat.  

4. Isi Informasi dari akun media sosial Instagram meliputi beberapa jenis 

informasi. Informasi mengenai isi siaran sehat, peringatan hari nasional, 

informasi mengenai kabinet Komisi Penyiarahn Indonesia Daerah Jawa 

Barat, serta informasi terkini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

segala bentuk informasi dikemas secara menarik sehingga membuat 

masyarakat paham aka nisi informasi.  

5.2  Saran  

Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada skripsi ini maka pada Bab 

penutupan peneliti akan menyampaikan saran-saran sesuai dengan hasil 

pengamatan dalam penyusunan skripsi ini.  

5.2.1  Saran Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat 

Bagi komisi penyiaran Indonesia daerah jawa barat disarankan agar    dapat 

terus meningkatkan isi informasi.  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat 
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merupakan instansi pemerintahan yang bergerak pada bidang penyiaran, hal 

tersebut mengahruskan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat lebih aktif 

dan kreatif lagi dalam memperoses konten. Serta dapat mengikuti tren pada 

masyarakat hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menjadikan akun dari media 

sosial Instagram @kpidjabar menjadi satu-satunya informasi yang dicari oleh 

masyarakat terkait penyiaran.  

5.2.2  Saran Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian yang sama terkait   

pemanfaatan media sosial disarankan untuk mencari tahu dan informasi lebih 

terkait pemanfaatan media sosial Instagram agar hasil penelitian dapat menjadi 

lebih baik.  

 


