
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan hasil riset yang telah dijabarkan sebelumnya dan hasil dari 

pengolahan data kuesioner sebanyak 430 responden yang mewakili mahasiswa 

Universitas Internasional Batam yang sering menggunakan media sosial sebagai 

media penyebaran dan berbagi informasi pendidikan di Universitas Internasional 

Batam, peneliti membuktikan bahwa : 

1. Jumlah responden dalam riset ini yaitu 430 orang mahasiswa yang memiliki 

karakteristik yaitu tingkatan semester, jenis kelamin, dan jurusan yang ada  di 

Universitas Internasional Batam  

2. Model yang digunakan pada riset ini yaitu penggabungan dua model hasil riset 

dari Shang, Wu, dan Li tahun 2017 dan Hur, Kim, Karatepe, dan Lee tahun 

2017. Secara keseluruhan model regresi yang diteliti mampu menjelaskan 

sebesar 335,383 variabel Information Sharing Intentions dalam penggunaan 

media sosial sebagai media penyebaran informasi pendidikan di Universitas 

Internasional Batam. 

3. Hasil Uji F memperlihatkan hasil 0,000 tingkat signifikasi variabel extrinsic 

motivation dan intrinsic motivation secara simultan, yang artinya kedua 

variabel tersebut mempengaruhi variabel Information Sharing Intention secara 

signifikan. 

4. Hasil Uji t menyatakan bahwa Intrinsic Motivation (IM) yang paling 

berpengaruh signifikan sebesar 0,153 yang berarti variabel Intrinsic 

Motivation berimpak secara signifikan terhadap variabel Information sharing 
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intentions dalam penyebaran informasi pendidikan di Universitas 

Internasional Batam. 

5. Dimensi Information Seeking Motive dan Entertainment Motive merupakan 

dimensi yang paling berpengaruh terhadap variabel Intrinsic Motivation. 

6. Extrinsic Motivation tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Information 

Sharing Intentions dalam menggunakan media sosial sebagai media 

penyebaran informasi pendidikan di Universitas Internasional Batam. 

7. Intrinsic Motivation berpengaruh signifikan terhadap Information Sharing 

Intentions dalam menggunakan media sosial sebagai media penyebaran 

informasi pendidikan di Universitas Internasional Batam dimana setiap terjadi 

peningkatan Intrinsic Motivation sebesar 1, akan meningkatkan Information 

Sharing Intentions sebesar 0,153 

8. Implikasi dari riset ini adalah melalui pendekatan kepada program studi dan 

organisasi mahasiswa merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan 

ketertarikan mahasiswa dalam berbagi ataupun mencari informasi pendidikan 

melalui medi sosial. 

5.2 Saran 

Sesuai dengan hasil riset, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh 

dalam riset ini, maka saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi riset 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan riset ini dengan meneliti faktor-

faktor lainya yang dapat mempengaruhi seseseorang untuk berbagi informasi 

pendidikan melalui media sosial. 
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2. Jumlah Populasi yang dijadikan sebagai sampel dalan riset ini dapat 

diperbanyak dan diperluas lagi. 

3. Varian responden dalam riset ini dapat diperluas untuk mendapatkan hasil 

yang lebih maksimal lagi. 

5.3 Rekomendasi 

1. Universitas Internasional Batam dapat membuat sebuah pusat informasi 

seperti Apps atau website informasi bagi mahasiswa UIB yang didalamnya berisi 

semua informasi pendidikan yang akan disebarluaskan kepada mahasiswa. 

Sehingga, Apps atau website yang dibuat tersebut dapat diakses dengan mudah 

melalui smarthphone yang dimiliki oleh mahasiswa. 

2. Universitas Internasional Batam juga dapat mengganti informasi yang 

berbasis teks kedalam bentuk desain gambar yang menarik dan bisa dibagikan ke 

media sosial mahasiswa sehingga lebih menarik untuk dilihat dan mudah 

dipahami oleh mahasiswa. Seperti poster, flyer, katalog. 
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