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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai “Efektivitas Media Sosial 

Instagram UIN Antasari Banjarmasin  Dalam Menyebarluaskan Informasi 

Akademik Kepada Mahasiswa” yang dilanjutkan dengan menganalis data yang 

telah didapatkan dari penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab 

sebelumnya, sebagaimana yang telah disebutkan peneliti sebelumnya mengenai 

uji analisis yang telah disusun sebagai berikut : 

Ha = Ada hasil efek yang signifikan dalam hal penyebaran   informasi 

melalui   instagram @uinantasaribjm yang berdampak pada 

informasi yang didapatkan oleh para mahasiswa di lingkup 

kampus UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019. 

Ho = Tidak ada hasil efek yang signifikan dalam hal penyebaran 

informasi melalui   instagram @uinantasaribjm yang berdampak 

pada informasi yang didapatkan oleh para mahasiswa di lingkup 

kampus UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019. 

Berdasarkan hasil yang telah diuji yang dilakukan oleh peneliti maka 

hasil yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat hasil yang signifikan pada akun instagram @uinantasaribjm 

yang digunakan untuk penyebaran informasi akademik mengenai 

kampus UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019. 
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2. Informasi akademik yang terdapat pada akun isntagram 

@uinantasaribjm tersebut mampu dikatakan efektif melalui analisis 

yang didapat dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 98 

orang responden angkatan 2019 dan 11 pertanyaan pada sub indikator 

yang telah ditentukan oleh peneliti 

Kemudian, menjawab daripada rumusan masalah pada BAB I maka, 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Terbukti efektif tdalam hal penyebarluasan informasi akademik dari 

akun @uinantasaribjm karena dalam akun instagram tersebut memuat 

informasi yang lengkap terkait akademik kampus UIN Antasari 

Banjarmasin secara umum atau tingkat Universitas. 

2. Terbukti bahwasanya informasi akademik yang disebarluaskan oleh 

akun instgaram @uinantasaribjm tersebut tersebar kepada pihak 

mahasiswa. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka terdapat 

beberapa rekomendasi dari peneliti sebagai berikut : 

1. Untuk sebuah instansi harus lebih bijak dalam memilih media sosial 

sebagai media penyebaran informasi, penggunaan media sosial 

tersebut harus diperhitungkan dan dilihat sesuai kondisi setempat agar 

penggunaan media sosial tersebut dapat terjalankan dengan efektif. 
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2. Untuk admin dari instagram @uinantasaribjm agar mampu lebih cepat 

tanggap terhadap informasi yang ada disekitar kmapus, dan juga agar 

mampu melayani pertanyaan yang dikriim melalui chat pribadi pada 

akun tersebut.        

3. Untuk Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin agar mampu memilih 

informasi yang berkualitas. 

 

 

 


