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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian tentang aplikasi Instagram dalam meningkatkan eksistensi 

Eko Nugroho adalah penelitian untuk membuktikan bahwa Instagram merupakan 

media sosial yang mampu meningkatkan eksistensi seorang seniman rupa. Seiring 

berkembangnya teknologi, seorang seniman rupa aktif di dunia nyata saja tidak 

cukup, aktif di dunia maya juga dibutuhkan untuk menambah pengapresiasi dan 

informasi tentang dirinya bisa tersebar lebih luas.  

Eko Nugroho telah membuktikan di samping kemampuan tekniknya 

yang handal, karyanya yang sudah mendunia, dan eksistensinya sudah mencapai 

skala internasional, aktif di Instagram juga penting baginya agar lebih dekat 

dengan pengapresiasinya. Semenjak menggunakan aplikasi Instagram, Eko 

Nugroho merasa semakin dekat dengan para pengapresiasinya dan masyarakat 

luas. Tanggapan dari masyarakat terhadap akun instagram Eko Nugroho juga 

baik. Kehadiran akun Instagramnya membuat masyarakat merasa lebih mudah 

untuk mengetahui tentang diri dan karya-karyanya. Banyaknya pengikut dan 

pemberi tanda suka juga dipengaruhi dari aktifnya Eko Nugroho dalam akun 

@ekonugroho_studio.  

Proses pengumpulan data melalui media online memiliki kelebihan 

dan kendala yang dihadapi. Kelebihannya adalah tidak perlu melakukan 

perjalanan yang jauh untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, proses 

menyebarkan dan mengumpulkan data juga lebih cepat sehingga waktunya lebih 
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efisien, dan proses mendapatkan informasi pendukung penelitian juga lebih 

mudah dan cepat. Kendala yang dialami dalam mengumpulkan data secara online 

adalah harus memiliki kuota paket data untuk mengakses berbagai informasi yang 

kita butuhkan dari internet, dalam penelitian ini banyak mengakses Instagram 

yang bisa menghabiskan kuota dalam jumlah cukup besar sehingga jika ingin 

lebih hemat harus mencari wifi yang ada di tempat-tempat tertentu saja, tidak 

bertemu narasumber secara langsung sehingga kadang-kadang ada perbedaan 

persepsi mengenai pertanyaan yang diajukan dan jawabannya sehingga harus 

menjelaskan ulang, dan wawancara dengan narasumber melalui email juga 

membutuhkan waktu untuk menunggu balasan jawabannya. 

Dari penelitian ini bisa diketahui bahwa dengan menggunkan 

aplikasi Instagram untuk hal-hal yang positif akan memberi dampak yang positif 

juga bagi penggunanya. Terutama bagi seorang perupa. Misalnya, sering 

mengunggah karya-karya yang dimiliki sehingga banyak yang melihat bisa saja 

salah satu dari ribuan akun yang melihat merupakan akun kolektor atau kurator 

yang tertarik dengan karya tersebut, jadi karya yang diunggah bisa memiliki nilai 

yang lebih yang bisa membuat nama pengunggah akan lebih dikenal di kemudian 

hari. Atau akan ada tawaran dari galeri-galeri seni untuk diajak pameran disana. 

Tidak ada salahnya mencoba berbagai hal baru di dunia maya karena 

perkembangannya yang pesat dan tidak terbatas membuat banyak kemungkinan 

akan terjadi. Awalnya memang terlihat sulit tapi jika ditekuni berbagai hal bisa 

saja terjadi. 
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Akun @ekonugroho_studio terbukti membawa dampak positif untuk 

karir Eko Nugroho, karena menjadi banyak masyarakat luas yang sebelumnya 

tidak mengetahui Eko Nugroho dan karya-karyanya menjadi  mengetahui beliau 

dari media sosial terutama Instagram. Dengan begitu pengapresiasinya akan 

semakin bertambah. Eksistensi seniman mampu bertahan juga karena adanya 

banyak pengapresiasi dan peminat terhadap karya-karyanya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa aktif di media sosial Instagram mampu meningkatkan 

eksistensi Eko Nugroho.  

 

B. Saran 

 

Hasil  penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi seniman-

seniman rupa yang lain untuk lebih memanfaatkan secara maksimal media sosial, 

agar lebih dekat dengan pengapresiasinya dan dikenal masyarakat luas sehingga 

bisa meningkatkan eksistensi diri dan karyanya. 

Untuk Eko Nugroho akunnya akan terlihat lebih menarik jika 

unggahan instastory sering menunjukkan diri, agar masyarakat bisa mengetahui 

keadaan terbaru Eko Nugroho saat ini. Tidak hanya aktivitas dan karyanya tetapi 

juga fisik dari Eko Nugroho yang ditunjukkan.    

Penelitian ini adalah penilitian yang baru dilakukan oleh karena itu 

sangat jauh dari kata sempurna, baik dari sistematika penulisan maupun proses 

penelitian. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian ini dilanjutkan 

sehingga bisa tercapai sebuah kesempurnaan agar lebih lengkap informasi tentang 

bagaimana strategi untuk meningkatkan eksistensi seniman rupa di Indonesia .  
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