BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1.

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut :
1.

Secara keseluruhan anggota @sbytubers dalam menggunakan
media sosial YouTube mendapatkan kepuasan yang diinginkan.
Kepuasan yang didapat anggota @sbytubers dapat dilihat dari
nilai kesenjangan mean antara GS dan GO, dimana nilai mean
GS sebesar 2,99 sedangkan mean GO sebesar 3,12 (GS < GO).
Perbedaan kesenjangan mean antara GS dan GO dari seluruh
indikator adalah sebesar 0,12 maka dari itu anggota @sbytubers
dapat dikatakan puas dalam menggunakan YouTube. Dalam
penelitian ini indikator yang paling memuaskan adalah
indikator Knowledge About Each Other dengan selisih
kesenjangan sebesar 0,41 dan indikator yang tidak memuaskan
adalah

indikator

Information

Seeking

dengan

selisih

kesenjangan kepuasan sebesar -0,09.
2.

Indikator Knowledge About Each Other menjadi indikator yang
paling memuaskan karena anggota @sbytubers merasa di
dalam YouTube dapat melihat video satu sama lain yang dapat
dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan video ataupun
melihat apa yang dibutuhkan dan disenangi oleh penonton.
Sedangkan

indikator

Information

Seeking

dan

Social

Interactions menjadi indikator yang tidak memuaskan.
Indikator Information Seeking tidak memuaskan karena
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anggota @sbytubers merasa bahwa dalam mencari informasi
atau isu-isu yang terjadi saat ini lebih baik membaca koran atau
buku karena anggota @sbytubers merasa informasi dalam
video yang ada di YouTube belum tentu kebenarannya.
Sedangkan dalam indikator Social Interactions karena anggota
@sbytubers merasa bahwa YouTube lebih cocok untuk
dijadikan tempat mengunggah video daripada mencari teman
baru atau teman lama karena untuk mencari teman baru atau
bertemu teman baru lebih enak lewat media sosial yang lain
seperti Facebook atau Instagram.
3.

Hasil dari Penelitian ini menurut data Identitas Responden yang
dominan menurut jenis kelamin ada laki-laki, selanjutnya
berdasarkan usia ada pada 18-40 tahun, jika dilihat berdasarkan
pendidikan ada pada jenjang kuliah, berdasarkan pengeluaran
ada di Rp 700.000 – Rp 1.000.000, dan berdasarkan frekuensi
mengunggah dalam sebulan 1 kali.

V.2.

Saran

V.2.1

Saran Akademis
Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran

bahwa penelitian ini dapat berlanjut dengan meneliti komunikannya saja atau
yang melihat suatu media sosial. Karena dalam penelitian ini yang menjadi
subjeknya adalah komunikatornya atau pengguna media sosial yang
mengunggah videonya ke dalam YouTube. Pada penelitian selanjutnya dapat
dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, meskipun dengan
responden lebih sedikit namun jawaban yang diperoleh menjadi lebih dalam
dan lengkap.
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V.2.2

Saran Praktis
Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada

anggota @sbytubers dalam membuat video untuk ke depannya lebih kreatif
lagi serta berani berekspresi melalui video yang dibuatnya.
Berdasarkan penelitian pula, karena indikator yang memiliki
kepuasan rendah salah satunya adalah Information Seeking. Maka peneliti
dapat memberikan saran kepada seluruh anggota @sbytubers bisa menjadi
pelopor dalam memberikan informasi yang sifatnya tidak hanya hiburan
melainkan informasi yang valid dan sesuai fakta sehingga YouTube bukan
hanya menjadi media yang menghibur tapi juga memberikan informasi yang
sesuai dengan fakta.
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