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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Apa yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini berkesimpulan bahwa 

pengguna facebook dikalangan mahasiswa jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang ankatan 2011-2013 aktif dalam 

mengunakan facebook dan sebagian mahasiswa tidak terlalu sering menggunakan 

facebook karena disaat waktu luang saja mereka menggunakan facebook. 

Sasaran aktif dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan penelitian 

membuktikan tujuan penelitian. Untuk itu, berdasarkan hasil penelitian, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Persepsi khalayak sebagai pengguna facebook sangat beragam, sebagian 

informan berpendapat bahwa melalui facebook mereka dapat menangkap berbagai 

informasi tentang jejaring social jejaring pertemanan, sebagian lain informan lebih 

memilih bahwa fitur facebook sangat menarik seperti:  

a. Facebook memiliki fitur yang memungkinkan kita menawarkan barang atau 

jasa ke penguna lainnya. Berbeda dengan Friendster yang cuma menyediakan 

bulletin. 

b. Tag photo. Dengan fitur ini, saat photo bersama sesama pengguna facebook 

bisa tagging atau menandai orang lain yang ada dalam photo tersebut, dan 

akan terkirim ke facebook orang yang di tag dan game online nya. Hal ini 
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membuat para informan tertarik untuk mengunakan facebook walaupun tidak 

asing. 

c. Adanya game online yang menarik simpati informan disaat waktu senggang. 

 

2. Dengan hadirnya berbagai macam situs jejaring sosial pertemanan, semakin 

membuat khalayak selektif dalam mencari informasi dalam jejaring sosial 

pertemanan. Berbagai macam situs jejaring sosial pertemanan seperti Friendster dan 

Twitter adalah situs yang menyajikan seluk beluk tentang jejaring sosial pertemanan. 

Dari hasil penelitian ini para infroman banyak yang menggunakan berbagai macam 

situs, guna untuk memenuhi kebutuhan infromasi. 

 

B. Saran Dan Tindak Lanjut 

1. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan yang ada diapangan maka peneliti 

mengajukan saran-saran. 

a. Mahasiswa Jurusan Jurnaistik Fakultas Dakwah dan Komuikasi IAIN Raden 

Fatah Palembang dapat menggunakan media internet sebagai salah satu sarana 

untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. 

b. Dengan adanya facebook dapat memperluas wawasan maupun pertemanan 

dengan mahasiswa jurusan lain ataupun Universitas lain sehingga dapat 

bertukar informasi diantara mereka. 



89 

 

 

 

 

2. Tindak Lanjut 

Kepada semua pihak yang akan membuat penelitian dengan mengangkat 

kasus yang sejenis, diharapkan mampu untuk memberikan dan menyajikan hasi 

yang lebih mendalam dan lebih lengkap lagi, agar hasil penelitian dapat 

dipergunakan untuk memperkembangkan ilmu pengalaman yang telah ada. 

Penelitian yang lebih lanjut, diharapkan pula untuk bisa lebih mewakili kebutuhan 

dari semua pihak. 


