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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Melalui analisis data survei yang dilakukan kepada 175 pengikut akun
Twitter @GOT7Indonesia, hasil uji regresi membuktikan bahwa penggunaan
media sosial Twitter @GOT7Indonesia berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan informasi penggemar. Pernyataan ini dibuktikan dengan
perolehan besaran koefiesien determinasi sebesar 46.8%. Artinya, penggunaan
media Twitter berkontribusi terhadap kepuasan informasi penggemar sebesar
46.8%. Sementara itu, apabila tingkat penggunaan media ditingkatkan
sebanyak satu satuan, makan tingkat kepuasan informasi penggemar juga akan
meningkat sebanyak 0,706. Maka dari itu, sebagai

5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa hal yang

dapat dilakukan baik oleh peneliti selanjutnya maupun kepada pihak
komunitas GOT7 Indonesia:
5.2.1

Saran Akademis
Melihat banyaknya jumlah penelitian yang membahas mengenai motif

dan kepuasan secara keseluruhan, peneliti berharap pada penelitian
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selanjutnya variabel independen dapat diperdalam dengan memfokuskan pada
salah satu dimensi motif dan kepuasan saja. Sehingga, tingkat kepuasan
menjadi lebih terukur secara spesifik dan dapat dijabarkan dengan lebih
mendetil. Maka dari itu, peneliti juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk
mencoba mengkaji topik ini dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya tidak
lain agar penelitian dapat dibahas secara mendalam dan menyeluruh.

5.2.2

Saran Praktis
Melihat adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan media

yang dilakukan oleh penggemar terhadap kepuasannya, peneliti menganjurkan
pihak fanbase untuk terus meningkatkan kualitas kontenya. Sebab, hasil uji
menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan penggunaan media oleh
penggemar, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Oleh sebab itu,
agar penggemar dapat terus tertarik untuk mengakses akun @GOT7Indonesia,
pihak fanbase dapat melakukan peningkatan misalnya dengan menambahkan
lebih banyak lampiran berupa gambar maupun video sehingga konten
informasi terlihat lebih menarik dan menghibur.
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