
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan selama penelitian dan 

diolah dalam pembahasan, peneliti dapat mengambil simpulan. Simpulan 

yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian yakni 

menunjukkan bahwa telah terjadi disfungsi dalam penggunaan aplikasi 

media sosial Bigo Live. 

Media sosial Bigo Live yang diluncurkan dengan tujuan utama dan 

memiliki visi “Bring Fashion to Live” memiliki beraneka ragam fungsi 

yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya secara positif. 

Banyak pengguna yang menggunakan aplikasi Bigo Live selain 

utnuk memberikan informasi dan menunjukkan bakat yang dia miliki, 

mereka juga termotivasi untuk dapat mencari dan mendapatkan teman baru 

dari berbagai macam negara. Penggunanya juga dapat menggunakan 

aplikasi tersebut untuk kepentingan pekerjaan dan bisnisnya. Selain itu 

mereka juga menggunakan aplikasi Bigo Live sebagai media hiburan untuk 

mengisi waktu luang mereka.  

Selain fungsi positif, penelitian ini juga menunjukkan bahwa telah 

terjadi disfungsi dalam penggunaan aplikasi Bigo Live. Banyak pengguna 

yang tidak mematuhi peraturan siaran aplikasi Bigo Live. Akibatnya saat 
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ini terdapat banyak konten porno yang disiarkan oleh pengguna aplikasi 

Bigo Live dalam siaran mereka.  

Dari sisi penyiar, fitur Gift yang dapat ditukarkan dengan uang 

tunai menjadi penyebab utama munculnya tindakan porno aksi pada siaran 

live streaming pada aplikasi Bigo Live yang menyebabkan penggunanya 

nekat menunjukkan bagian intim dari tubuhnya yang seharusnya hal 

tersebut tidak dilakukan di depan ribuan pasang mata. Sedangkan dari sisi 

penonton, motivasi seseorang untuk menonton tayangan porno yang ada 

pada aplikasi Bigo Live karena adanya sensasi berbeda yang ditimbulkan 

saat menikmati tayangan tersebut.  

Sensasi yang berbeda itu muncul karena adanya interaksi yang 

berlangsung secara interaktif antara penonton dan penyiarnya. Penonton 

dapat meminta penyiar untuk melakukan hal yang dia inginkan, tentunya 

dengan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Sensasi 

seksual yang dihasilkan dari proses komunikasi dua arah (two way 

communication) yang dilakukan oleh penyiar dan pengguna merupakan 

fenomena yang sulit ditemukan dalam bentuk media lain. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran berupa saran 

akademis dan praktis sebagai berikut. 

5.2.1 Saran Akademis 

Secara akademis diharapkan akan ada lebih banyak lagi 

penelitian yang berhubungan dengan fungsi dan disfungsi dari 

penggunaan atau pemanfaatan media sosial oleh publik. Alangkah 

lebih baik jika ada penelitian lain yang dapat mengadaptasi konsep 

serupa yaitu fungsi dan disfungsi dari Laswell dan Wright yang 

diterapkan dalam media sosial lainnya untuk membuktikan bahwa 

konsep fungsi media massa tersebut memang dapat diterapkan 

dalam media sosial. 

5.2.2 Saran Praktis 

Sementara dari sisi praktis, berikut beberapa saran 

berdasarkan hasil penelitian ini. 

1. Bagi pihak Bigo Live apabila sulit menghilangkan 

konten bermuatan pornografi, Bigo Live dapat 

melakukan pengetatan terkait dengan pengaksesan 

aplikasi Bigo Live. Pada saat log in, pengguna harus 

masuk menggunakan akun Bigo Live pribadinya 

bukan dengan menggunakan akun media sosial 

lainnya. Disini Bigo Live dapat memperketat syarat 
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batasan umur bagi para penggunanya. Bukan hanya itu 

saja, fitur gift yang kini menjadi penyebab timbulnya 

disfungsi, dapat kembali tidak dinominalkan atau 

apabila ingin tetap dinominalkan mungkin tidak 

ditujukan kepada seluruh pengguna aplikasi Bigo Live, 

namun ditujukan hanya kepada para official Bigo host 

yang sudah terikat kontrak dengan Bigo dan untuk 

menjadi bagian dari itu melalui beberapa proses 

seleksi yang panjang. Konten siaran official Bigo host 

juga terpantau sehingga meminimalisir adanya 

perilaku porno aksi pada siaran live penggunanya. 

2. Kepada penyiar dan penikmat tayangan live streaming 

Bigo Live, untuk dapat lebih bijak dan memiliki 

kesadaran untuk mematuhi peraturan siaran live yang 

telah dibuat oleh Bigo Live. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik kepada pihak-pihak yang 

relevan seperti orangtua dan guru, untuk dapat 

memantau penggunaan dan memberikan pengertian 

serta batasan bagi anak-anaknya dalam menggunakan 

aplikasi Bigo Live. 
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