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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara motif menggunakan messaging application sebagai 

media berita dalam hal ini siswa SMAN 2 dalam pengaksesan Line Today 

dan tingkat kepuasan yang diperoleh setelah membaca berita di Line 

Today yang didorong oleh motif. Kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan  hasil Focus Group Discussion diketahui bahwa 

motif yang digunakan dalam mengakses Line Today adalah 

motif informasi, motif identitas pribadi, motif integritas dan 

interaksi sosial, motif hiburan, serta motif kepraktisan 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMAN 2 

Tangerang puas dalam menggunakan messaging application 

sebagai media berita. Walau siswa SMAN 2 Tangerang tidak 

bisa mengeneralisir keseluruhan generasi Y maupun populasi 

pengguna Line Today, tetapi sampel dapat mencerminkan 

karakteristik generasi Y dan berguna untuk pengujian 

penelitian awal. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, 

peneliti memberikan saran terhadap penelitian-penelitian 
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mendatang yang meneliti mengenai hal serupa. Saran yang 

diberikan sebagai berikut :  

1. Penelitian ini merupakan penelitian awal, sehingga sangat 

dimungkinkan bagi peneliti lainnya untuk menguji kembali 

instrumen penelitian terhadap populasi yang lebih luas. 

2. Penelitian dapat dikembangkan untuk mencari tahu lebih jauh 

hubungan antara motif dan faktor antesenden. 

5.2.2 Saran Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, 

peneliti memberikan saran terhadap media Line Today. Saran yang 

diberikan sebagai berikut :  

1. Line Today telah berhasil memuaskan penggunanya, tetapi 

harus lebih hati-hati dalam agregrasi berita sehingga tidak 

ada pengguna yang kecewa dengan berita yang 

ditampilkan. 
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