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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Setelah melihat analisis data yang telah dibahas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan gambaran kepribadian kedua informan sebagai berikut : 

1. Profil kepribadian kedua informan : 

a. Informan 1 memiliki tipe kepribadian, ekstrovert yang cenderung untuk 

mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, memusatkan perhatiannya 

kedunia luar, cenderung berinteraksi dengan orang disekitarnya. Hal ini 

terlihat pada Update status yang ada,  

“masih ke bayang se mlem,, karaokean @CBA'' rame rame breng 
kepompong,,, senengny,, jd pengen...” 

 
cenderung aktif dan  ramah, hal ini terlihat pada beberapa  Update status 

yang ada, 

“Mw jengukk baby syalalalala..” 
“Mw kerja dULu..mumpung hari m!nggU.. Smgd..” 

 
Sangat menaruh perhatian mengenai orang lain dan dunia sekitarnya, hal 

ini terlihat dari beberapa Update status yang ada,  

“Gag enag bgd Rasa ny..kLO gag ad salah satU..huft (G.G)” 
“serba salah,, tp ya,, bener jg sihh,, mkch dah di ingadkn agy,,, 

luph uu,,” 

 
Informan 1 memiliki fungsi intuitif , memiliki persepsi yang muncul dari 

peluruhan berbagai informasi yang ada. Bukan hanya semata melihat atau  

mendengar. Hal ini terlihat dari beberapa Update status,  

“tak Qu ketahui apa yg seharusnya aQu tahu.... 
hemm,,, 
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b. Informan 2 memiliki tipe kepribadian ekstrovert yang cenderung untuk 

mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, memusatkan perhatiannya 

kedunia luar, cenderung berinteraksi dengan orang disekitarnya. Hal ini 

terlihat pada beberapa update status yang ada,  

“Liburan td seneng bgt ma tmn2. Y walaupn bdn cpk smua 

skrng,tp..kpn lg bs ky gini ma kalian. Love u frend,” 
 

Kepribadian ekstravert juga cenderung aktif dan  ramah, hal ini terlihat 

pada beberapa  update status yang ada, 

“Sekarang Waktu q untk tmn2 q dan sahabat q,ntr malem untk 
keluarga q dan DIA” 

“Bersiap ntr ngebantu tmn2 untk acara PENSI mlm thn baru ntr di 
kmpz,smangat!!” 

 
Sangat menaruh perhatian mengenai orang lain dan dunia sekitarnya, hal 

ini terlihat dari beberapa Update status yang ada,  

“Msh perdulikah qt dgn org yg kurang beruntung di sekitar 
qt,trutama dgn mrka yg "istimewa" pada peringatan hari Orang 
Cacat Sedunia kali ini” 

 
Informan 2 memiliki fungsi sensing yang melibatkan indra (melihat, 

mendengar, meraba, membau, menjilat), merespon rangsang dari dalam 

tubuh sendiri serta fungsi perseptual atau kenyataan dan  menghasilkan 

fakta-fakta konkrit. Hal ini terlihat dari Update status yang ada,  

“Smga tangan nie g kmbh lagi sktx,cz bnyk yg hrs q lakuin pagi 

nie.” 
“Hbs demam,skrng kedinginan.Tdr j,..skripsi q,maaf kau ku 

pending,” 
 

c. Kedua informan memiliki persamaan tipe kepribadian ekstrovert, sangat 

menaruh  perhatian  mengenai orang lain dan dunia sekitarnya, aktif, 

cenderung aktif dan  ramah 
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d. Kedua informan memiliki perbedaan dalam fungsi yang dimiliki, yaitu 

informan 1 memiliki fungsi intuitif yaitu memiliki persepsi yang muncul 

dari peluruhan berbagai informasi yang ada. Bukan hanya semata melihat 

atau  mendengar, sedangkan  informan 2 memiliki fungsi sensing yang 

melibatkan indra (melihat, mendengar, meraba, membau, menjilat, 

merespon rangsang dari dalam tubuh sendiri serta fungsi perseptual atau 

kenyataan dan  menghasilkan fakta-fakta konkrit. 

2. Kebutuhan – kebutuhan psikologis yang terpenuhi dalam menggunakan 

Facebook pada kedua informan : 

a. Informan 1 yaitu, terpenuhinya kebutuhan untuk mengungkapkan 

perasaan dan aktifitasnya pada orang lain (need affiliation). Memiliki 

kebutuhan untuk mendengarkan pendapat orang lain mengenai berbagai 

masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kedua informan (need 

succorance). Berdasarkan dari hasil update status terlihat bahwa 60 % 

update status yang dituliskan berisi tentang ungkapan perasaan.  25 % 

berisi tentang komentar-komentar lucu, 10 % berisi tentang lirik lagu, 5 % 

berisi tentang aktifitas sehari-hari, dan 5 % berisi tentang pikiran dan ide. 

b. Informan 2 yaitu, kebutuhan untuk mengungkapkan perasaan dan 

aktifitasnya pada orang lain (need affiliation). Memiliki kebutuhan untuk 

menyampaikan pendapat sesuai dengan yang dilihat dan mendengarkan 

pendapat orang lain tentang permasalahan yang dialami (need 

succorance). Berdasarkan dari hasil update status terlihat bahwa 

pengungkapan  perasaan dalam update status yang dilakukan adalah 60 %, 
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kemudian 30 % berisi komentar tentang peristiwa. 10 % berisi tentang 

aktifitas, 8 % berisi tentang pikiran dan ide kemudian 2 % berisi tentang 

lirik lagu. 

c. Persamaan kebutuhan yang terpenuhi pada informan 1 dan informan 2 

adalah need affiliation dan need succorance. kebutuhan untuk 

mengungkapkan perasaan dan aktifitasnya pada orang lain, memiliki 

kebutuhan untuk mendengarkan pendapat orang lain mengenai berbagai 

masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kedua informan. 

ditunjukkan pada hasil persentase 60 % update status yang 

mengungkapkan perasaan. 

d. Perbedaan kebutuhan pada informan 1 dan informan 2 adalah,  

informan 1 lebih banyak untuk berbagi kesenangan dan  kebahagiaan 

tentang berbagai hal dalam  kehidupan sehari-harinya. Sedangkan pada 

informan 2 lebih banyak berbagi tentang permasalahan dan kesedihan 

yang dialami. Perbedaan juga terlihat pada update status yang berisi 

komentar,  informan 2 lebih banyak daripada informan 1. Dikarenakan 

sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh informan 2 yaitu sensing yang 

melibatkan indra (melihat, mendengar, meraba, membau, menjilat), 

merespon rangsang dari dalam tubuh sendiri dan  menghasilkan fakta-

fakta konkrit sehingga informan 2 lebih banyak memberikan komentar 

sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh informan 2 pada waktu 

itu. 
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B. Saran – saran yang diberikan peneliti : 

1. Bagi informan  

Facebook hendaknya dapat digunakan sebagai situs untuk  

mengembangkan potensi-potensi kepribadian secara lebih positif bagi 

kedua informan 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat melakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai 

teknologi internet dalam hal ini adalah situs jejaring sosial dan 

pengaruhnya terhadap kepribadian, kehidupan sosial dan komunikasi 

antar individu.        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


