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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan  
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penggunaan aplikasi JAKI terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mengenai 

vaksinasi Covid-19. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 100 responden 

pengguna aplikasi JAKI, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang telah 

diperoleh pada bab-bab sebelumnya, pada uji koefisien korelasi menunjukan hasil 

nilai r = 0,806, yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara penggunaan 

aplikasi JAKI dengan pemenuhan kebutuhan informasi mengenai vaksinasi Covid-

19. Pada penelitian ini pengguna aplikasi JAKI dapat mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan informasi mengenai vaksinasi Covid-19 sebesar 64,5%, sementara 

35,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Faktor lain yang 

dimaksud adalah hal-hal yang berpengaruh diluar penelitian ini, seperti penggunaan 

media atau aplikasi lain dalam pemenuhan kebutuhan informasi.  

Peneliti mendapatkan jawaban untuk rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, yaitu terdapat pengaruh penggunaan aplikasi JAKI sebesar 64,5% 

terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mengenai vaksinasi Covid-19. 

Penggunaan aplikasi JAKI memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan 

informasi mengenai vaksinasi Covid-19 dengan nilai t hitung 13,341 > dari t tabel 

1,960 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut berarti penggunaan aplikasi 

JAKI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi 

mengenai vaksinasi Covid-19.  

 

V.2 Saran  

V.2.1 Saran Praktis 

1. Masyarakat yang membaca penelitian ini dapat lebih bijak memilih media 

yang digunakan, dengan cara menyesuaikan kebutuhan individu yang 

relevan dengan isi media serta memilih informasi dari sumber terpercaya 

dalam memenuhi kebutuhan informasi mengenai vaksinasi Covid-19. 

Mengingat banyaknya informasi hoax yang tersebar pada masyarakat, 
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masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan website, media, atau 

sumber yang kredibel untuk mendapatkan informasi yang akurat.  

 

V.2.2 Saran Teoritis 

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat mengkaji pengaruh 

penggunaan aplikasi JAKI terhadap pemenuhan kebutuhan informasi atau 

topik serupa secara lebih mendalam. Peneliti selanjutnya bisa melihat 

bagaimana keberlanjutan dari penerapan suatu teknologi dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi dari sisi motif penggunaan serta faktor kepuasan 

penggunaan media, dengan menggunakan tiga atau lebih variabel. 

Penelitian bisa dilakukan dengan menggunakan metode dan teori yang 

berbeda. Salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori uses and effect.   


