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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1) Adanya kebaruan dalam penelitian mengenai komunikasi persuasif, yaitu 

perubahan sikap positif selama masa pandemi Covid-19 yang terjadi karena 

adanya perbedaan latar belakang usia, pekerjaan, keadaan psikologi dan 

motivasi followers sesuai dengan kepentingannya pada masing-masing 

lingkungannya dalam mnerima pesan persuasif dari akun Instagram 

@Pandemictalks 

 

2) Pengaruh dari komunikasi persuasif yang dilakukan akun Instagram 

@pandemictalks sudah terbilang baik dan juga efektif dalam menarik 

followersnya untuk melakukan sikap positif. Pada penyajian informasi data 

terkait pandemi Covid-19, akun Instagram @pandemictalks terbilang sangat 

cepat didalam memberikan informasi terbaru kepada para followersnya.  

Penggunaan gaya bahasa dan visual yang menarik sehingga dengan cepat 

dipahami hingga konten berisikan gambar pendukung yang memudahkan 

pembacanya untuk memahami isi dari data yang tertera didalam akun Instagram 

@pandemictalks tersebut.  

 

 

3) Implementasi sikap positif dari followersnya seperti menjadi pribadi yang lebih 

mengutamakan dan menerapkan kewajibannya untuk melaksanakan vaksin. 

Followers juga memiliki sikap positif didalam menyebarkan informasi dan 

mengedukasi serta mengajak banyak pihak didalam menaati protokol 

kesehatan. Sikap positif lainnya yaitu lebih mematuhi prokes 5M dan terakhir 

pembawaan diri ketika mengikuti akun ini menimbulkan sikap positif lebih 

tenang dan aware ketika terkena Covid-19 dikarenakan informasi yang 

dikemas pada akun @pandemictalks dikemas secara interaktif dan mudah 

dipahami serta tidak monoton.  
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5.2 Saran 

 

5.2.1 Saran Praktis 

1) Akun Instagram @pandemictalks diharapkan dapat mempertahankan 

produksi pesan positif komunikasi persuasif yang sudah memberikan 

sikap positif pada followersnya. 

 

2) Pengikut akun Instagram @Pandemictalksdiharapkan semakin bijak 

dalam menyaring simpang siur informasi yang ada, serta dapat 

mempersuasi masyarakat lainnya dengan menarik seperti cara yang 

dilakukan oleh akun Instagram @Pandemictalks 

 

5.2.2 Saran Akademis 

1) Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mengenai 

komunikasi persuasif menggunakan topik yang serupa dengan metode 

penelitian yang berbeda serta dapat mengembangkan pneleitian sejenis 

kearah yang lebih mendalam dan lebih baik.  
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