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BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan kesimpulan yang berisi tentang hasil 

penelitian yang akan menjelaskan jawaban dari tujian penelitian dan membetikan 

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Terpaan 

Media Sosial Instagram Akun @Vaksinuntukkita Terhadap Tingkat Pengetahuan 

Masyarakat Mengenai Vaksin COVID-19 (Survei Pada Followers Instagram 

Vaksin Untuk Kita)”. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan dan kuat antara variabel X yaitu terpaan media sosial 

Instagram akun @vaksinuntukkita terhadap tingkat pengetahuan 

masyarakat mengenai vaksin COVID-19.  

2. Besaran pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel terpaan media sosial 

Instagram akun @vaksinuntukkita terhadap tingkat pengetahuan 

sebesar 42,8% dan sisanya sebesar 57,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar variabel X dan variabel Y yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3. Penelitian ini menjawab asumsi teori perbedaan individu yang memiliki 

asumsi bahwa khalayak sebagai sasaran dari media akan menerima efek 

tertentu saat mereka diterpa pesan, yaitu penelitian ini menunjukkan 

bahwa terpaan media sosial Instagram akun @vaksinuntukkita 

memberikan efek terhadap tingkat pengetahuan mengenai COVID-19 

kepada followers Instagram akun @vaksinuntukkita sebagai khalayak 

sasaran media. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, 

diharapkan dapat mengembangkan faktor-faktor lain yang 
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mempengaruhi tingkat pengetahuan yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini.dan diharapkan dapat menggunakan sumber jurnal 

maupun referensi terbaru sebagai data sekunder yang lebih 

menunjang untuk membuat hasil penelitian yang lebih baik. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan 

pengetahuan pembaca khususnya yang berkaitan dengan terpaan 

media sosial akun Instagram dan pengaruhnya terhadap tingkat 

pengetahuan.  

 

 5.2.2 Saran Praktis 

1. Peneliti berharap Gerakan Vaksin Untuk Kita tetap meneruskan 

kegiatannya dalam menyebarkan informasi mengenai vaksin 

COVID-19 dan berita perkembangannya kepada masyarakat 

melalui unggahan konten di media sosial terutama pada 

Instagram @vaksinuntukkita. 

2. Konten pada akun Instagram @vaksinuntukkita diharapkan 

dapat ditingkatkan lagi kualitasnya dan dapat meningkatkan 

intensitas pengunggahannya agar semakin banyak khalayak 

berminat untuk melihat pesan informasi mengenai vaksin 

COVID-19 pada akun Instagram @vaksinuntukkita. 

 

 

 

 

 

 

 

  


