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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Simpulan dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang terkait 

dalam penggunaan Instagram sebagai saluran distribusi berita, yakni 

Media Specialist khusus Instagram dan Creative digital (Marcom). 

Terditeksi dua relevant social groups, yang pertama memandang 

Instagram sebagai perpanjangan tangan Detikcom untuk 

penyebarluasan berita atau informasi, kedua sebagai ruang iklan.  

Selanjutnya Interpretative Flexibility yang muncul dalam 

penelitian ini, ditemukan lima varian fungsi, yakni: 

1) Penyebaran informasi. 

Akun Detikcom menggunakan Instagram sebagai sumber 

penyebaraan beritanya 

2) Pemasaran. 

Detikcom memanfaatkan Instagram untuk kebutuhan 

komersil. 

3) Mensosialisasikan Instagram ke pembaca.
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Instagram membantu Detikcom untuk meningkatkan brand 

awareness dan new visitors. 

4) Pemenuh kebutuhan pembaca muda. 

Akun Detikcom menggandeng dan merangkul pembaca 

muda melalui media sosial Instagram yang kini sedang 

digandrungi oleh masyarakat Indonesia. 

5) Interaktivitas. 

Kolom komentar dan fitur Instagram live di akun IG 

detikcom menuai banyak interaksi dari pembacanya. 

Pada bagian Closure and Stabilization by rhetorical di 

Detikcom yakni masalah yang muncul mengenai kelompok 

relevant social dianggap sudah selesai karena telah ditemukan cara 

penyelesaiannya dengan adanya guideline atau buku putih sebagai 

panduan dalam penggunaan Instagram di akun Detikcom. 

Selanjutnya Wider Context yang memicu atau mendorong 

Detikcom untuk menggunakan media sosial Instagram, sejauh ini 

yang ditemukan mengenai gaya hidup yakni di zaman sekarang 

masyarakat tidak terlepas dari penggunaan media sosial, konsumsi 

media ialah masyrakat mengakses informasi/berita melalui media 

sosial dalam hal ini Instagram dan faktor persaingan dengan 

media lain.  
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Jika penelitian ini akan dilanjutkan, disarankan kepada 

peneliti selanjutnya untuk meneliti media lain agar dapat 

melihat kontruksi yang muncul. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Detikcom dapat mengoptimalkan penggunaan Instagram 

seperti membuat konten yang menarik bagi khalayak, 

menggunakan fitur Instagram story dan Live untuk menuai 

banyak interaksi dari khalayak.  

Instagram sebagai saluran perpanjangan distribusi beritanya 

agar dapat menarik atau merangkul pembacanya dan mampu 

membantunya untuk meningkatnya traffic web di websites 

www.detik.com.
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