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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari keberagaman penerimaan yang diberikan oleh informan mengenai 

aplikasi TikTok tidak sepenuhnya diterima oleh khalayak. Dikarenakan 

setiap informan sifatnya berbeda – beda  sesuai penerimaan yang dilakukan. 

Perbedaan penerimaan ini dipengaruhi oleh latar belakang informan 

tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa khalayak aktif dalam menilai tayangan 

atau penggunaan fitur – fitur di dalamnya yang diberikan oleh aplikasi 

TikTok. Faktor – faktor  yang mempengaruhi mereka seperti dari status 

sosial, jenis kelamin, usia, etnis, pekerjaan, pendidikan dan pengalaman dari 

individu masing-masing serta lingkungan juga dapat mempengaruhinya. 

Dari kelima informan tersebut terdapat empat informan yang termasuk 

dalam kategori Negotiated Position, karena menurut mereka penggunaan 

serta fitur – fitur dalam aplikasi TikTok memiliki kualitas yang baik dan 

inovatif salah satunya adalah efek editing videonya yang bermacam – 

macam seperti constant power yang berfungsi untuk meningkatkan hasil 

tingkat volume audio yang kecil menjadi besar, dip to white memberikan 

efek transisi berwarna putih pada pergantian tayangan video dan aman hanya 

saja paparan konten negatifnya saja yang perlu dihapuskan seperti konten 

video yang menayangkan wanita sedang menari dengan berbusana yang 

minim, video anak kecil yang berakting layaknya adegan sinetron percintaan 
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orang dewasa. Sedangkan terdapat 1 informan yang termasuk dalam kategori 

Oppositional Position karena informan tersebut menolak sepenuhnya 

aplikasi TikTok dan menganggap aplikasi tersebut tidak layak untuk 

beroperasi, karena bisa memberikan dampak buruk maupun hal – hal negatif 

yang telah ada seperti video seorang anak perempuan merekam kakeknya 

yang sudah meninggal, dan video seorang laki – laki yang menari goyang 

turun – naik namun melakukanya di atas tanah kuburan. 

5.2. Saran 

 Adapun saran atau masukkan yang ingin disampaikan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai developer dari aplikasi TikTok, TouTiao diharapkan 

melakukan riset terlebih dahulu ke negara yang ingin dia masuk, 

sehingga TouTiao mengerti akan karakteristik regulasi – regulasi 

penggunaan internet yang ada. 

2. Dalam menyikapi aplikasi TikTok masyarakat diharapkan tidak 

bersikap subjektif melainkan harus objektif melihat kedua sudut 

pandang, tidak hanya melihat sisi negatif saja, namun juga dikaji 

secara mendalam hal positif apa yang dapat kita petik dari aplikasi 

tersebut
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