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BAB V 

PENUTUPAN 

5.1. Kesimpulan 

 Setelah pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis dari hasil 

penelitian dan juga wawancara dengan dua narasumber yaitu narasumber D dan 

juga narasumber E, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep diri bisa juga terjadi 

dimana saja, tidak hanya terjadi di kehidupan nyata yang mana sebuah proses 

komunikasi harus terjadi secara bertatap muka dan mengetahui siapa lawan bicara 

kita, melalui pembahasan diatas dan bagaimana respon narasumber yang 

mengatakan bahwa cyberaccount yang bahkan tidak memberitahu dengan jelas 

identitas penggunananya juga dapat membentuk konsep diri seseorang melalui 

interaksi yang terjadi. 

Karena pada era maju saat ini, sosial media sudah menjadi unsur kehidupan 

bahwan dapat termasuk menjadi media bersosialisasi dan juga berinteraksi. 

Walaupun pada dunia cyberacciount yang tidak memperlihatkan siapa dan 

bagaimana lawan bicara bahkan penggunanya sendiri, proses interaksi dapat 

dengan lancar tanpa hambatan terjadi. 
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Proses interaksi yang bisa saja terjadi di lini masa atau timeline dengan fitur 

mention dan saling membalas satu sama lain, atau bahkan bisa dengan 

menggunakan fitur pesan langsung untuk obrolan langsung atau bersifat pribadi. 

Konsep diri seseorang atau tepatnya pengguna akun pseudonim atau 

cyberaccount juga membutuhkan interaksi yang berjalan baik, bagaimana 

keterikatan topik pembicaraan juga harus sama dan berjalan cukup lurus, atau 

mempunyai kesamaan ketertarikan. 

Proses yang terjadi juga tidak berlangsung cepat, mengingat bahwa 

komunikasi dalam media sosial membutuhkan waktu, tentang bagaimana belum 

tentu keduanya dapat online disaat yang bersamaan, namun komuikasi atau 

interaksi itu masih bisa terjadi walaupun balasan dari lawan bicara tidak langsung 

atau berlangsung cukup lama dan memakan waktu. 

Karena dalam interaksi pada media sosial, walaupun waktu online yang 

bersamaan menjadi kendala, namun bagaimana topik pembahasan masih bisa 

dibalas atau dibahas kapanpun dan dimanapun, tak peduli berapa lama waktunya, 

jika dapat dibalas, obrolan serta interaksi akan terus berjalan segimana mestinya. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, maka penulis 

merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :  

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam tentang 

banyaknya sumber dari referensi yang terkait dengan konsep diri, netnografi 

dan sebagainya. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan dalam segala proses 

pengambilan dan pengumpulan data, semua hal kecil hingga hal besar. 
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