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BAB V 

KESIMPULAN 

1.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu seberapa besar 

pengaruh terpaan media sosial akun Instagram @Anyageraldine terhadap 

kecenderungan gaya hidup hedonis di kalangan followersnya. Dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penelitian untuk untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan 

media sosial akun Instagram @Anyageraldine terhadap kecenderungan gaya hidup 

hedonis di kalangan followersnya 

 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat Pengaruh Terpaan Media 

Sosial Akun Instagram @Anyageraldine Terhadap Kecenderungan Gaya Hidup 

Hedonis Remaja di Kalangan Followersnya (survei terhadap followers akun Instagram 

@Anyageraldine) serta pembahasan yang didapatkan dari penyebaran kuesioner 

melalui google form yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 23. Maka peneliti 

menyimpulkan. 

 Terpaan media sosial pada isi konten tersebut dikatakan sukses karena terpaan 

media sosial yang disampaikan oleh Anyageraldine sampai kepada khalayak dan 

memberikan pengaruh terkait terpaan media sosial yang meliputi frekuensi, durasi dan 

atensi. Dari suksesnya terpaan media sosial tersebut menimbulkan respon 

kecenderungan gaya hidup hedonis para followersnya meliputi activities, interest dan 

opinion untuk berkeinginan mengikuti kencederungan gaya hidup hedonis yang 

dilakukan pada akun Instagram @Anyageraldine. Dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 dan Koefisien korelasi hitung sebesar 0,622 hal tersebut menunjukan bahwa 

adanya korelasi kuat antar pengaruh terpaan media sosial akun Instagram 

@Anyageraldine terhadap kecenderungan gaya hidup hedonis remaja di kalangan 

followersnya, dan memiliki pengaruh sebesar 38,7% dan sisanya 61,3% dipengaruhi 
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oleh faktor lain di luar penelitian seperti faktor pengalaman, keperibadian, konsep diri, 

dan sebagainya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

 Dalam bab ini penenliti menguraikan dan memberikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Terpaan Media Sosial 

Akun Instagram @Anyageraldine Terhadap Gaya Hidup Hedonis Remaja di Kalangan 

Followersnya”. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pembahasan yang telah penulis 

uraikan pada bab sebelumnya, saran sebagai berikut yaitu: 

 Kepada masyarakat umum khususnya remaja diharapkan dapat menyaring 

informasi yang akan dikonsumsi dari media sosial khususnya Instagram serta akun 

selebgram seperti Anyageraldine yang banyak diidolakan oleh remaja di kalangan 

followersnya. Terlebih jika seseorang belum bisa memilih informasi mana yang baik 

dan mana yang tidak. Diharapkan untuk tidak menerima suatu tayangan yang ada di 

media sosial secara mentah-mentah. Serta memperbanyak konten postingan di 

Instagram khususnya para selebgram baik berupa foto maupun video tentang 

kecenderungan gaya hidup hedonis yang bernilai positif serta tidak berlebihan dalam 

menggunggah gaya hidup hedonis di media sosial. Agar anak-anak remaja senantiasa 

mendapat pelajaran atau pesan moral dalam mengumbar kehidupan yang baik yang 

tidak memberikan dampak negatif kepada para remaja dan bisa menggunakan media 

sosial dengan bijaksana. Serta diharapkan dengan adanya penelitian lanjutan dengan 

variabel terikat lainnya dengan faktor pengalaman, keperibadian, konsep diri, dan 

sebagainya.  

 


