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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis seluruh informan yang telah dijabarkan oleh peneliti, serta 

melalui jawaban informan tentang bagaimana persepsi followers parentalk.id terhadap 

akun Instagram @parentalk.id. Sehingga peneliti  dapat disimpulkan bahwa persepsi 

yang terbentuk dari followers sebagai berikut. 

1. Persepsi dalam penelitian ini ditandai dengan adanya pergeseran sosial budaya 

dalam mendapatkan informasi parenting oleh orang tua milenials disebabkan 

oleh  akses informasi yang terbatas yang didapatkan dari orang tua. Adanya 

ketidaksesuaian informasi dari orang tua terdahulu dengan era sekarang, serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. 

2. Sehingga persepsi followers terhadap akun Instagram @parentalk.id adalah 

sebagai rujukan orang tua baru dalam pemenuhan kebutuhan informasi 

parenting. Akun instagram @parentalk.id juga turut berperan dalam kehidupan 

keenam informan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan 

aktivitas parenting mereka. Adapun peran akun Instagram @parentalk.id dalam 

kehidupan keenam informan berupa informasi yang diadaptasi dalam 

kehidupan keenam informan. Informasi tersebut meliputi bagaimana merawat  

new born, memberi makan pendamping atau MP-ASI, menjaga lingkungan 

yang sehat dalam keluarga, mengatasi dan merawat anak ketika sakit, trend 
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baby spa hingga keterlibatan seorang ayah dalam aktivitas parenting. Sehingga 

hal ini dapat diketehaui bahwa respon keenam informan  terhadap akun 

Instagram @parentalk.id adalah menunjukkan persepsi positif. 

3. Selain sebagai media informasi mengenai parenting, parentalk.id dipergunakan 

keenam informan sebagai pemisah antara mitos dan fakta yang berkaitan 

dengan kegiatan parenting. Kemudian informasi yang diberikan oleh akun 

instgram parentalk dinilai relevan karena informasi yang berkaitan dengan 

keenam informan dan informasi yang diberikan berdasarkan tenaga ahli yang 

bekerja sama dengan parentalk.id.  

5.2 SARAN 

1. Dengan beragamnya jenis media sosial beserta fungsinya, Instagram menjadi 

salah satu media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh pengguna baik 

untuk berkomunikasi dengan pengguna lain. Banyaknya akun Instagram yang 

memanfaatkan  untuk menyebarkan informasi parenting relatif banyak, 

memungkinkan dapat membuat pengguna instagram awam cenderung percaya 

tanpa mampu menyaring informasi. Hadirnya akun Instagram @parentalk.id, 

followers diharapkan cermat dan bijak dalam memilah sebuah informasi dengan 

memperhatikan kebutuhan. Untuk itu pengguna atau followers diharapkan 

untuk melakukan cek dan ricek dengan sumber terpercaya lainnya, bila 

diperlukan konsultasi dengan tenaga medis terdekat. 

2. Dari kekurangan diatas, diharapkan pada penulisan ini dapat dijadikan bahan 

referensi baik dari sisi akademis bagi penelitian dalam topik yang serupa pada 

masa mendatang.  




