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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil survei, dan pengamatan terhadap 

strategi komunikasi TraxFm dalam membangun media engagement dengan 

pendengarnya adalah sebagai berikut : 

a. Strategi komunikasi sudah terjalin dengat baik, terbukti menurut Laswell 

dalam Menurut Connolly-Ahern (2008), disebutkan bahwa TraxFm 

Semarang dalam membangun konten di Instagram sudah memenuhi 

komponen–komponen agar strategi komunikasi sesuai dengan tujuannya.  

b. Media sosial juga memiliki beberapa karakteristik yang harus dipenuhi agar 

media sosial bisa dikatakan baik, pada segi karakteristik media sosial kali 

ini, ada beberapa poin yang tidak terjadi pada beberapa konten unggahan 

dari Instagram TraxFm, seperti multi opini, jejaring relasi tidak selalu terjadi 

pada setiap unggahan Instagram TraxFm, karena tidak semua unggahannya 

terjalin komunikasi melalui komentar oleh pengikutnya.  

c. Media engagement menjadi kunci yang paling utama dalam pembahasan 

kali ini, komunikasi dua arah yang menjadi inti dari media engagement 

sudah terjadi dengan berbagai cara, seperti konten tentang kuis komunikasi 

dua arah terjadi dengan cara pendengar harus berkomunikasi dengan pihak 

TraxFm.  

 

1.2 Saran  

A. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

a. Konten grafis dan videonya harus diseimbangkan, karena konten berupa 

video juga sangat penting.  

b. Konten video harus sangat diperhatikan, harus mengingat juga apapun 

yang TraxFm unggah di Instagram akan menjadi konsumsi pengikutnya, 

karena berdasarkan wawancara ada pengikut Instagram TraxFm yang 

kurang suka dengan konten video yang dikira kurang masuk.  
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c. Diperlukan banyak konten yang mengutamakan interaksi dengan 

pengguna, karena konten yang sifatnya informatif sudah sangat jelas dan 

terkadang konten yang informatif tidak perlu dikomentari, contoh 

konten yang interaktif adalah seperti kuis, diadakan games di dalam 

Instagram agar banyak yang terjalin di dalamnya, dikarenakan 

mayoritas responden lebih menyukai konten yang bersifat kuis dan 

berhadiah. 

B. Saran yang digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah :  

a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tidak hanya dari segi 

media sosialnya saja, namun juga dapat melihat ketika acara offair 

radio. 

b. Peneliti selanjutnya dapat merambah kepada media social yang lain.  

c. Peneliti selanjutnya dapat lebih spesifik mengenai fitur yang digunakan 

oleh sosial media tersebut. 

 


