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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis jawaban responden yang menjawab kuisioner 

penelitian ini menjawab pertanyaan dalam judul penelitian “Bagaimana 

sikap followers mengenai media sosial Instagram Awkarin”. Hasilnya 

rumusan masalah untuk  sikap followers memiliki hasil sikap positif. Dari 

hasil sikap positif tersebut menunjukan bahwa followers setuju. 

 Pada komponen kognitif, adanya hasil positif terutama mengenai 

isi dari media sosial Instagram Awkarin juga menghasilkan sikap positif. 

Mayoritas, responden mengetahui, dan menyetujui dengan segala hal yang 

di unggah oleh Awkarin di akun instagram pribadinya, meskipun banyak 

pemberitaan yang bersifat negatif sebelumnya. Responden menyetujui 

karena menurut mereka, hal yang di unggah Awkarin memiliki hal yang 

positif, sepertifoto endorse yang berarti ia mempromosikan barang-barang 

yang dikirim kepadanya, foto bersama keluarga, dan foto kegiatan lain yang 

dilakukan Awkarin bersama tim satu manajemennya yaitu A-team.  

Pada bagian komponen afektif, sikap followers mengenai media 

sosial Instagram Awkarin menghasilkan sikap positif. Mayoritas responden 

menyukai dengan apa yang Awkarin share di Instagram.  

Pada bagian konatif, juga menghasilkan sikap positif, mayoritas 

followers menirukan gaya rambut yang Awkarin pakai, tattoo bunga yang 

ada pada Awkarin. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa 

responden, juga dijelaskan bahwa followers mengikuti cara berdandan dan 

berpakaian Awkarin yang dinilai sebagai panutan anak muda masa kini.  
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V.2 Saran 

V.2.1 Awkarin & Followers 

 Sesuai dengan hasil yang positif diharapkan Awkarintidak 

memberikan konten-konten vulgar saat akan di posting ke Instagram. 

Dikarenakan banyak followers diluar sana akan mengikuti gaya yang tidak 

seharusnya ditiru. Dan tidak berbicara kotor saat akan membuat story di 

Instagram. Karena dilihat tidak hanya remaja berusia 18-24 tahun saja yang 

melihat. Anak- anak pun dapat melihat. 

 Untuk followers seharusnya bisa menilai mana yang baik dan mana 

yang buruk. Jangan meniru hal yang tidak baik, karena media sosial tidak 

hanya dilihat oleh teman sekitar tetapi bisa dilihat oleh orang banyak. 

Jangan berkomentar di luar batas yang menimbulkan pertengkaran. Jangan 

semata-mata percaya akan berita di media sosial Instagram. 

V.2.2 Akademis 

 Adapun keterbatasan dalam penelitian yaitu kurangnya teori dalam 

menganalisa sikap dan diharapkan kedepannya tidak hanya meneliti tentang 

sikap saja, dan memperdalam teori tentang sikap  
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