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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di BAB IV, maka 

didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut: 

 Terpaan video mini drama AADC2 di youtube memiliki pengaruh 

terhadap brand awareness aplikasi Line Find Alumni dan pengaruh yang 

dihasilkan dari kedua variabel ini dikategorikan cukup kuat dan berada pada 

level brand recognition. Dengan kata lain masyarakat sudah sadar bahwa 

aplikasi dari Line Find Alumni merupakan aplikasi dari Line dan sudah mulai 

mencoba menggunakan. 

Hal tersebut berdasarkan dari hasil uji yang memiliki nilai koefisien 

korelasi terhadap brand awareness sebesar 0,442 yang masuk dalam kategori 

cukup kuat. Hasil juga menunjukkan bahwa dari terpaan video mini drama 

AADC2 memiliki pengaruh sebesar 19,5% terhadap brand awareness aplikasi 

Line Find Alumni dan sisanya sebesar 80,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil olahan data yang telah diteliti dan dibahas, maka terdapat 

beberapa saran yang mengacu pada kesimpulan dan penemuan dari penelitian di 
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lapangan. Peneliti berharap saran yang dikemukakan dapat dijadikan sebagai 

masukan yang positif bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun beberapa saran 

yang ingin peneliti sampaikan, yaitu: 

 5.2.1 Saran Akademis 

  Hendaknya penelitian ini bisa menjadi acuan bagi penelitian lain yang 

membahas topik yang sama dan memperdalam Misalnya diteliti dari pihak 

Line sebagai pemilik dari aplikasi Line Find Alumni. Atau bisa membahas 

topik yang lain namun dengan menggunakan objek yang sama. 

 5.2.1 Saran Praktis 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang dihasilkan dari 

terpaan video mini drama AADC2 di Youtube sudah cukup kuat ke brand 

awareness aplikasi Line Find Alumni. Hasil juga menunjukkan bahwa 

tingkatan yang berhasil dicapai hanya sampai sebatas mencoba menggunakan 

(brand recognition). Ada baiknya dari pihak Line mencari solusi lain untuk 

mengubah tingkatan brand awareness hingga dapat selalu mengingat aplikasi 

Line Find Alumni ini.  

Misalnya dengan cara membuat sebuah kampanye atau kegiatan dan  

mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Jakarta ataupun daerah lainya, 

lalu mengumpulkan para alumnus melalui aplikasi Line Find Alumni sehingga 

para pengguna Line dan khalyak luas bisa langsung merasakan pengalaman 
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langsung dalam menggunakan aplikasi Line Find Alumni, sehingga tidak 

hanya sebatas pada mini drama AADC2 saja . 

Selain itu juga menonjolkan sisi keunikan dari aplikasi Line Find 

Alumni ini sebagai salah satu nilai tambah untuk menarik perhatian dari 

pengguna Line dan khalayak luas. 
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