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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian – uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat peneliti simpulkan beberapa hal berkaitan dengan self disclosure pada 

forum aplikasi beetalk sebagai berikut : 

1. Self disclosure yang dilakukan pada forum aplikasi beetalk ini berupa 

status khusus yakni status-status yang bisa dibilang tidak biasa 

dituliskan pada media sosial umum. Status jenis ini dimaksudkan pada 

ungkapan yang bersifat pribadi atau intim, misalnya status yang berbau 

pegalaman seks, urusan rumah tangga. pengguna forum beetalk ini 

biasanya akan menulis secara terus menerus status dengan tema yang 

sama guna mendapatkan masukan berupa komentar dari pengguna 

lainnya. 

2. Faktor self disclosure pada forum aplikasi beetalk seperti besaran 

kelompok terjadi karena forum aplikasi beetalk dapat dikatakan 

sebagai media minoritas atau media kelompok kecil. Apabila pada 

kenyataannya forum aplikasi beetalk ini banyak penggunanya, akan 

tetapi menjadi seperti kelompok kecil karena di dalamnya antar 

individu tidak saling mengenal satu sama lain. Sehingga 

memungkinkan individu lebih mudah untuk mengungkapkan dirinya 

secara terbuka, selain itu faktor menyukai juga merupakan salah satu 

faktor yang menonjol karena penyebab pengguna aplikasi ini berani 
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untuk membuka masalah pribadinya adalah karena mereka merasa 

nyaman dengan kelompok yang berada didalam forum tesebut. 

5.2 Saran 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini masih 

terdapat kekurangan dan kelemahan. Namun hal tersebut menjadi 

pembelajaran bagi peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya yang akan 

membahas penelitian serupa. Adapun saran-saran yang penulis berikan setelah 

meneliti permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

 

1) Saran Akademis 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat mencari dan 

membaca refrensi lain yang lebih banyak lagi. Self disclosure merupakan 

teori tentang hubungan dan teori tentang pengungkapan diri seseorang. 

Untuk itu, peneliti sarankan untuk meneliti kembali dengan topik self 

disclosure yang lebih mendalam. Seperti pelaku prostitusi online pada 

media sosial, penelitian ini juga dapat dilakukan dengan metode kuantitatif 

untuk menambah data penelitian. 

2) Saran Praktis 

Dalam melakukan self disclosure pada sebuah forum, terlebih pada 

aplikasi beetalk ini peneliti berharap pengguna untuk tetap menggunakan 

media sosial secara bijak, meskipun menjadi sebuah forum dengan orang-

orang yang tidak saling mengenal satu sama lain harus tetap menjaga cara 

berinteraksi dengan orang lain. Jangan jadikan forum beetalk ini menjadi 

tempat curhat dengan curhatan-curhatan yang diluar batas kepribadian 
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yang mengundang komentar-komentar negatif didalamnya. Selain itu 

penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan dengan studi 

fenomenologi, sehingga penelitian ini akan jauh lebih mendalam dan 

berfokus pada satu orang untuk mengetahui seberapa sering orang tersebut 

menggunakan forum beetalk untuk curhat dan seberapa sering orang 

tersebut berkomentar pada setiap status yang muncul pada forum aplikasi 

beetalk tersebut karena hal ini berkaitan dengan kisah hidup atau 

pengalaman seseorang yang pernah menggunakan forum pada aplikasi 

beetalk ini.  
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