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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data berupa 70 konten persuasif @bibit.id yang telah 

ditentukan oleh peneliti guna mewakilkan periode unggahan Juli – 

Desember 2020, yang telah disajikan serta dianalisis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Syarat pesan persuasif dengan persentase terbanyak muncul dan 

ditafsirkan adalah syarat pesan yang berisi kepentingan kedua belah 

pihak. Syarat pesan persuasif juga memungkinkan untuk muncul 

secara berkombinasi.  

2. Unggahan caption bila ditelaah menggunakan kategori struktur 

pesan persuasif message sidedness memunculkan hasil persentase 

tertinggi pada pesan berstruktur two sided. Hal ini selaras dengan 

data sebelumnya, bahwa pesan yang juga lebih kerap muncul adalah 

pesan bersyarat mengandung kepentingan kedua belah pihak. 

Berdasarkan teori, pesan one sided umumnya hanya memuat 

kepentingan penyampai pesan, serta pesan two sided harus memiliki 

kepentingan kedua belah pihak. 

3. Caption yang dianalisis menggunakan kategori struktur pesan 

persuasif order of presentation menghasilkan persentase tertinggi 
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pada struktur pesan primary. Berdasarkan teori pengertian pesan 

berstruktur primary, pesan tidak hanya perlu dilihat berdasarkan 

peletakan intinya, namun pesan juga harus mengandung kepentingan 

kedua belah pihak (yang dalam hal ini adalah pesan two sided). Hasil 

dinilai selaras, dimana telah dibuktikan climax dan anticlimax 

ditetapkan sebagai one sided, serta primary dan regency ditetapkan 

sebagai two sided. 

4. Inti pesan @bibit.id lebih banyak disampaikan secara explicit, 

dimana @bibit.id secara jelas membeberkan inti pesannya dalam 

caption tanpa penerima pesan harus melakukan penafsiran mandiri. 

5. Cara menyampaikan pesan yang dilakukan oleh @bibit.id dominan 

menggunakan pendekatan reward appeal, dimana kedekatan yang 

tercipta dengan penerima pesan akan disertai dengan emosi positif.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

mengajukan saran. @bibit.id dalam proses penyampaian pesan persuasif 

masih dapat memaksimalkan alternatif kategori yang ada baik dari segi 

syarat, struktur, maupun cara penyampaian pesan itu sendiri. Masih 

ditemukan pada unit analisis bahwa kategori yang dominan hadir dengan 

perbedaan persentase yang menonjol. Mencoba mengangkat pesan dengan 

memaksimalkan kategori yang masih jarang digunakan dapat menjadi 

alternatif yang layak, dengan harapan mampu menjangkau berbagai 

karakter penerima pesan.  


