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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai presentasi diri penggunaan 

facebook pada mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

 Mahasiswa Pendidikan Antropologi stambuk 2013 Unimed banyak 

memanfaatkan facebook sebagi media presentasi diri dalam membentuk sebuah citra, 

dikarenakan facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh 

orang terkhusus mahasiswa Pendidikan Antropologi stambuk 2013. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa jumlah seluruh mahasiswa Pendidikan Antropologi stambuk 

2013 sebanyak 148 orang menggunakan facebook sebagai media sosial. Adapun 

kesan yang nampak pada bagian facebook (front stage) dalam menggunakan facebook 

sebagi presentasi diri yaitu: kesan penggemar kpop, kesan religious, kesan penggemar 

sepak bola, kesan ingin diperhatikan, dan kesan manja.  

 Pada mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed Terdapat perbedaan 

akting yang terjadi. Panggung belakang (back stage) seperti terlihat pendiam, tertutup 

terhadap hal pribadinya, bersikap dewasa, dan tidak terlalu mengimplementasikan 

kesukaan Kpop terhadap keseharian.  Adapun cara yang dilakukan mahasiswa 

pendidikan antropologi 2013 dalam membentuk sebuah citra melalui media sosial 

facebook yaitu dilakukan pada bagian back stage dan terbagi atas dua bagian strategi 

yaitu membuat unggahan dan membuat identitas palsu. Adapun cara yang dilakukan 



92 
 

mencari bahan yang tepat seperti menciptakan kata-kata baik untuk membuat status, 

mengambil foto, dan mencari melalui sumber lain.  

1.2 Saran 

 Setelah peneliti melakukan penelitian dan memberikan masukan terhadap 

mahasiswa Pendidikan Antropologi stambuk 2013 Unimed antara lain: 

1. Sebagai media sosial facebook sangat memanjakan bagi para penggunanya dalam 

menggunakan media sosial tersebut. Sehingga setiap pengguna dapat menggunakan 

facebook bukan hannya sebagai media interaksi dan komunikasi tetapi sebagai media 

untuk menginfokan sesuatu kepada publik dunia maya seperti membuat postingan 

(unggahan) dalam bentuk status, foto, laman web, dan bahkan video. Khusus untuk 

mahasiswa Pendidikan Antropologi stambuk 2013 hendaknya dalam unggahan segala 

sesuatu melalui facebook lebih bijak, tidak sembarangan mencurahkan perasaannya 

dalam bentuk postingan (unggahan) yang kemudian dilihat oleh publik dunia maya. 

Sehingga privasi dapat terjaga dengan baik dan tidak begitu saja dapat terlihat oleh 

orang lain. 

2. Memanfaatkan facebook  mahasiswa Pendidikan Antropologi stambuk 2013 

seharusnya tidak melakukan tindakan yang salah seperti membuat identitas palsu. 

Seharusnya penggunaan identitas melalui akun facebook dengan sebenarnya. Dengan 

menggunakan identitas yang benar dapat memudahkan pengguna lain dalam 

melakukan pencarian melalui facebook mengenai orang yang ingin dicari dengan 

melihat informasi melalui identitas pengguna facebook. 


