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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini memliki tujuan, pertama yaitu mengetahui pengaruh 

keterbukaan komunikasi terhadap pemenuhan informasi pada akun Instagram 

@sisilism, dan kedua mengetahui seberapa besar pengaruh keterbukaan 

komunikasi di media sosial terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pada akun 

@sisilism. 

 Untuk memenuhi tujuan yang sudah disebutkan, sudah dilakukan 

pengolahan data dari penyebaran kuesioner kapada 350 responden yang telah 

dihitung dan dianalisi dengan SPSS 23, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

a) Dari hasil uji F menghasilkan bahwa F hitung > F tabel = 151,336 > 3,87 

dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa variabel Self 

Disclosure (X) memberikan pengaruh terhadap variabel Pemenuhan 

Informasi (Y). 

b) Hasil dari uji korelasi, menunjukkan bahwa antara variabel Self Disclosure 

(X) dan variabel Pemenuhan Informasi (Y) memiliki hubungan yang 

cukup berarti. 

c) Berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

variabel Self Disclosure (X) dan variabel Pemenuhan Informasi (Y) 
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memberikan pengaruh sebesar 30,4%, dan untuk 69,6% lagi dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.  

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel Self Disclosure (X) terdahap variabel 

Pemenuhan Informasi (Y), yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Pengaruh terhadap dua variabel tersebut sebesar 30,4%. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

 Peneliti menyadari masih terdapat banyak sekali kekurangan pada 

penelitian ini. Apabila terdapat penelitian selanjutnya yang akan membahas 

mengenai Self Disclosure terhadap pemenuhan informasi, peneliti 

mengharapkan penelitian tersebut menambahkan variabel tambahan yang 

belum tercangkup pada penelitian ini agar data 69,9% data yang belum 

terpenuhi dapat meningkat atau terpenuhi. 

 Selain itu, untuk penelitian yang sekiraya menggunakan variabel Self 

Disclosure, peneliti mengharapkan penelitian tersebut dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian yang didapatkan dapat 

diuraikan secara jelas, dan lebih mendalam. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti 

mengajukan saran praktis, sebagai berikut: 

Pengaruh pengungkapan diri..., Athiya Nabila, FIKOM UMN, 2019



	 98 

− Sisil sebagai influencer diharapkan dapat lebih perbanyak memberikan 

informasi mengenai sex, love, dan life, yang dijelaskan dengan bahasa 

yang lebih ringan agar mudah dimengerti oleh pembaca. Contohnya 

seperti pada postingan pada tanggal 1 Juli 2019 yang menggunakan 

keterangan gambar dengan menggunakan bahasa inggris, terdapat 

beberapa komen yang mengatakan bahwa orang tersebut membutuhkan 

alat untuk  mengartikan keterangan tersebut. 

− Sisil diharapkan dapat memberikan banyak informasi tentang sex, love, 

dan life dengan penambahan studi literatur atau pendapat para ahli, agar 

informasi yang disampaikan lebih kredibel, dan memungkinkan naiknya 

kepercayaan  dari followers akun @sisilsim 
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