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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang  diuraikan pada bab-bab sebelumnya 

mengenai persepsi  followers tentang informasi millennial road safety dalam akun 

instagram @Humas polda ntt, dapat disimpulkan bahwa persepsi yang diberikan  

followers sebagian besar adalah persepsi positif.  Followers akun instagram @Humas 

polda ntt melihat postingan millennial road safety sangat bernuansa positif  karena 

mengajarkan dan memberikan pengetahuan tentang keselamatan saat berkendaraan, 

lebih disiplin kesekolah, dan membuat kaum millennial lebih bertanggung jawab.   

Setelah melihat dan mengamati konten berupa foto,  followers akun instagram 

@Humas polda ntt memberikan persepsi tentang kegiatan millennial road safety yang 

dilaksanakan oleh polda ntt. Hadirnya akun instagram @Humas polda ntt berdampak 

baik terhadap kaum millennial karena akun tersebut mempublikasikan informasi 

berkaitan tentang kaum millennial yang mendidik dengan caption yang menarik dan 

hastag yang jelas, sehingga semua followers baik dalam dan luar daerah bisa 

mengetahui tentang informasi yang dipublikasikan oleh akun @humas polda  ntt,  

persepsi  followers tentang  kegiatan millennial road safety adalah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pihak kemanan dan ketertiban yaitu pihak kepolisian untuk 

meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas pada kaum millennial.   

6.2 Saran 
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 Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran dari penulis kepada stakeholders 

yang berkaitan dengan penelitian yaitu : 

1. Kepada Admin  Pengelola Akun Instagram @humas polda ntt 

Akun instagram @Humas polda ntt sebaiknya lebih kreatif dalam 

memosting foto tentang informasi-informasi berkaitan dengan kaum 

millennial. Kreatif yang dimaksud adalah pada caption dari foto yang 

diposting dapat menambahkan informasi yang lebih jelas tentang keberadaan 

dan tempat yang dimaksud serta informasi mengenai keadaan di lingkungan 

sekitarnya. Hal ini dimaksudkan agar  followers dapat mengetahui secara jelas 

lokasi dan keadaan dari konten foto yang dipublikasikan. Karena setiap 

captionnya hanya memperjelas tentang kegiatan tersebut tapi tidak 

menyebutkan nama tempat foto yang diposting. 

2. Kepada kaum millennial  

Kaum millennial diharapakan bisa menjadi pribadi yang lebih baik 

setelah mengikuti kegiatan millennial road safety, lebih bisa menerima 

kritikan saran dan masukan dari orangtua dan dari guru, mengikuti kegiatan 

sosialisasi yang dilakukan di dalam sekolah maupun luar sekolah dan 

mendengarkan dengan baik agar mendapat pengetahuan tambahan bukan 

hanya sekedar meramaikan suasana serta dapat lebih disiplin dan bertanggung 

jawab pada diri sendiri. 
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