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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran pada hasil penelitian di bab sebelumnya 

mengenai motif remaja Surabaya dalam menggunakan hashtag Asli 

Suroboyo di instagram, maka dapat disimpulkan bahwa Motif Hiburan 

adalah  motif yang lebih tinggi bagi responden dalam menggunakan 

hashtag Asli Suroboyo di instagram. Maka peneliti menyimpulkan 

bahwa, remaja Surabaya mempunyai keinginan yang mendorong mereka 

untuk menggunakan hashtag Asli Suroboyo sebagai sumber hiburan, 

seperti melihat gambar tempat menarik yang ada di Surabaya. 

Selanjutnya, motif informasi yang mendorong mereka dalam 

menggunakan hashtag Asli Suroboyo di Instagram, responden memilih 

setuju untuk menggunakan hashtag Asli Suroboyo di Instagram karena 

ingin berbagi informasi seputar tempat kuliner di Kota Surabaya. 

Selanjutnya motif ketiga yang paling mendorong mereka ialah motif 

identitas pribadi, responden menggunakan hashtag Asli Suroboyo ingin 

postingan foto atau video di repost (unggah) oleh akun Asli Suroboyo. 

Dan motif integrasi dan interaksi sosial menjadi urutan terakhir motif 

yang mendorong mereka dalam menggunakan hashtag Asli Suroboyo 

karena ingin menambah follower atau teman baru dengan sesama 

pengguna hashtag. 
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V.2. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengamatan, maka 

peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan hasil pembahasan 

dari penelitian ini dengan tujuan penelitian ini dapat berguna bagi pihak 

yang terkait. Berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti: 

V.2.1. Saran Akademis 

Penelitian ini tidak lepas dari segala kekurangan maupun 

keterbatasan, sehingga ada kemungkinan dimana tidak semua motif dari 

responden dapat dipaparkan dalam seluruh indikator dan pernyataan yang 

telah disebarkan oleh peneliti melalui media online dan dengan 

membagikan kuisioner kepada responden dengan teknik penarikan sample 

purposive sampling. 

V.2.2. Saran Praktis 

Pada penelitian ini terdapat dua motif tertinggi yang mendorong 

remaja Surabaya dalam menggunakan hashtag Asli Suroboyo di 

Instagram, yaitu motif informasi dan motif hiburan. Dengan adanya 

indikator motif ini maka peneliti berharap agar penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi pengelola akun Asli Suroboyo untuk dapat terus 

mengembangkan akun tersebut sehingga menjadi media informasi dan 

hiburan yang baik dan efektif bagi remaja maupun pihak pengelola akun 

Asli Suroboyo. 
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