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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

         Dari analisa dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab IV, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Motif informasi, dalam penelitian ini motif informasi remaja Surabaya 

dalam menggunakan situs Blogger di internet berada pada kategori tinggi. 

Motif informasi responden dalam menggunakan situs Blogger di internet 

disebabkan karena dorongan untuk mengetahui berbagai informasi tentang 

segala hal/kebutuhan di dalam Blogger, mendapatkan dorongan rasa ingin 

tahu atas konten yang dibuat. 

2. Motif indentitas pribadi, memiliki responden yang berada pada kategori 

tinggi, hal ini disebabkan juga adanya dorongan dari diri responden 

menemukan penunjang nilai-nilai pribadi mereka melalui kolom feedback, 

mengenal diri mereka dari informasi melalui postingan yang dibuat di 

dalam blog, memahami diri sendiri melalui konten yang dibuat serta 

menunjang pengetahuan pribadi dengan cara mengikuti teman-teman yang 

sudah membuat Blog. 

3. Motif integrasi dan interaksi sosial, dimana dalam penelitian ini berada 

pada kategori tinggi. Sebagian besar responden menggunakan situs 

Blogger di internet disebabkan karena dorongan untuk berhubungan 

dengan orang lain dan berinteraksi melalui Google+ di dalam Blog 

tersebut. 
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4. Motif hiburan, dimana dalam penelitian ini berada pada kategori tinggi. 

Sebagian responden menggunakan situs Blogger di internet disebabkan 

karena dorongan motif hiburan yaitu dorongan individu untuk mengisi 

waktu luang, mendapatkan hiburan, membuat perasaaan terhibur, 

menyalurkan emosi dan bersantai sebagai upaya untuk melepaskan diri 

dari tekanan ketika sedang menghadapi suatu masalah. Jadi dengan 

menggunakan situs Bloger remaja Surabaya dapat melepaskan diri atau 

menyalurkan pikiran mereka dalam tulisan yang dibuat di dalam Blog. 

5. Sedangkan dari keseluruhan motif, motif integrasi dan interaksi sosial 

menempati urutan tertinggi dari keseluruhan motif. Jumlahnya memiliki 

84% responden dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

Blogger dianggap dapat memenuhi motif integrasi dan interaksi sosial dari 

pada motif motif yang lain oleh remaja Surabaya. 

Berdasarkan dari hasil di atas, diketahui bahwa motif integrasi dan 

interaksi sosial mendominasi motif remaja Surabaya dalam menggunakan 

situs Blogger di internet. 

 

5.2 Saran 

   Setelah melakukan penelitian dan survey pada objek yang diteliti, 

maka peneliti mempunyai saran yaitu bagi pengguna situs blogger, 

Disarankan agar dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dalam 

menggunakan situs Blogger di internet dan juga dapat mengambil sisi-sisi 
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positifnya mengenai pengetahuan – pengetahuan ataupun informasi di 

dalamnya. 

Situs Blogger merupakan situs jaringan mikroblog yang sudah lama 

dikenal di Indonesia, tetapi walaupun keberadaannya sudah lama namun 

menarik banyak orang khususnya remaja di Surabaya. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan motif Remaja Surabaya menggunakan situs Blogger di 

internet yang tinggi. Dengan demikian diharapkan agar situs ini dapat terus 

mengembangkan fitur – fitur yang baru sehingga dapat digemari oleh 

penggunanya 

. 

 


