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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi secara online, terdapat tiga respon 

masyarakat online/netizen terhadap unggahan tentang hasil survey kepuasan terhadap 

kinerja Jokowi pada gambar 9.  (1)  Respon positive(pro), merupakan masyarakat 

online/netizen yang mendukung substansi atau materi yang diberikan pada unggahan; 

(2) Respon negative(kontra), merupakan masyarakat online/netizen yang tidak 

mendukung substansi atau materi yang diberikan pada unggahan; (3) Respon netral, 

merupakan masyarakat online/netizen yang memiliki sikap sendiri dan tidak 

tendensius, baik pada tanggapan positive(pro) dan negative(kontra).  

2. Pembentukan sikap dan orientasi politik masyarakat online/netizen dapat dilihat dari 

bagaimana mereka menanggapi dan mengkritisi unggahan. Mayoritas masyarakat 

online/netizen memiliki sikap tendensi kearah negative(kontra), hal ini ditandai dengan 

total respon negative(kontra) berada pada posisi teratas dengan jumlah 596 komentar, 

kemudian disusul oleh respon netral dengan jumlah 147 komentar, dan terakhir respon 

positive(pro) memiliki jumlah 42 komentar dan menempati posisi terbawah. kemudian, 

setelah ikut berkomentar pada unggahan tersebut mayoritas dari mereka tidak 

mengalami perubahan sikap dan orientasi politik. Hal ini berdasarkan wawancara 

online terhadap beberapa masyarakat online/netizen yang ikut berkomentar, bahwa 

mereka ikut berkomentar hanya ingin menanggapi sesuai dengan pandangan pribadi 

mereka saja. Adapun Informan lain, menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan 

mengalami perubahan sikap dan orientasi politik jika respon admin dan komentar lain 

memiliki informasi  yang akurat dan valid. 

3. Media sosial Instagram @pinterpolitik dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi politik 

masyarakat online/netizen jika menyajikan informasi yang valid dan akurat.   
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 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada akun Instagram @pinterpolitik 

Akun Instagram @pinterpolitik diharapkan selalu independent dan tetap menyajikan 

informasi politik yang valid dan dapat diuji kebenarannya.  

2. Masyarakat online/netizen yang ikut berkomentar 

Masyarakat online/netizen Hendaknya memiliki pengetahuan politik yang cukup 

sebelum ikut berkomentar pada unggahan 

3. Penulis selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mendetail dalam meneliti sikap dan 

orientasi politik masyarakat online/netizen dengan cara melihat kebiasaan yang terjadi 

pada kehidupan mereka di media online setelah ikut berkomentar.  
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