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BAB V 

PENUTUP 

 

 
V.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Layout Website 

DETIK.com Pada Perilaku Menelusuri Berita Politik, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Efektivitas Layout Website DETIK.com Pada Perilaku Menelusuri Berita 

Politik pada kalangan masyarakat di RW 011 Perumahan Kranggan 

Permai, Kelurahan Jatisampurna – Cibubur memiliki rataan skor (2,96). 

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden setuju bahwa layout efektif 

dalam menelusuri berita politik. Rataan skor pada dimensi visual yaitu 

3,03 yang terdiri dari 9 pertanyaan dengan jumlah jawaban sangat setuju 

159, setuju 532, kurang setuju 105, dan tidak setuju 14. Rataan skor 

dimensi konten yaitu 2,95 yang terdiri dari 6 pernyataan dengan jumlah 

jawaban sangat setuju 78, setuju 370, kurang setuju 79, dan tidak setuju 

13. Rataan skor dimensi informasi yaitu 2,91 yang terdiri dari 4 

pertanyaan dengan jumlah jawaban sangat setuju 59, setuju 226, kurang 

setuju 61, dan tidak setuju 14. 

b. Hasil Crosstab atau tabulasi silang menunjukkan berdasarkan jenis 

kelamin responden, tidak ada perbedaan pendapat antara perempuan dan 

laki-laki. Dari ketiga dimensi, masing-masing memiliki nilai rataan skor 

(2,98) untuk kategori jenis kelamin perempuan dan (2,91) untuk kategori 

jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan karakteristik usia, terdapat perbedaan 

pendapat antara usia 15 tahun hingga 20 tahun, usia 21 tahun hingga 25 

tahun, dan usia 26 tahun ke atas. Semua karakteristik usia berpendapat 

setuju pada dimensi visual lebih banyak yaitu pada dimensi visual dalam 

karakteristik usia 15 tahun hingga 20 tahun memiliki rataan skor (3,11), 

karakteristik usia 21 tahun hingga 25 tahun memiliki rataan skor (3), dan 

karakteristik usia 26 tahun ke atas memiliki rataan skor (3,15). Namun 

karakteristik usia 15 tahun hingga 20 tahun dan 21 tahun hingga 25 tahun 
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memiliki perbedaan pendapat pada dimensi konten dan informasi dengan 

karakteristik usia 26 tahun ke atas. Dimensi konten menjadi urutan yang 

kedua pada karakteristik usia 15 tahun hingga 20 tahun (2,91) dan usia 21 

tahun hingga 25 tahun (2,93), sedangkan pada karakteristik usia 26 tahun 

ke atas berpendapat setuju pada urutan kedua yaitu dimensi informasi 

(2,09). Berdasarkan karakteristik pekerjaan, terdapat perbedaan pendapat 

antara mahasiswa dengan karyawan. Pada responden pekerjaan sebagai 

mahasiswa, rataan skor tertinggi pada dimensi konten (3,93), sedangkan 

responden pekerjaan sebagai karyawan, rataan skor tertinggi pada dimensi 

visual (3,03). Pada responden pekerjaan sebagai mahasiswa, skor rataan 

tertinggi adalah dimensi kedua, yaitu konten (3,93), sedangkan pada 

responden pekerjaan sebagai karyawan, skor tertinggi ada pada dimensi 

pertama, yaitu visual (3,03). Pada kategori pekerjaan sebagai mahasiswa 

memiliki pendapat setuju lebih banyak di urutan kedua setelah dimensi 

konten yaitu dimensi visual kemudian pada urutan ketiga yaitu dimensi 

informasi. Sedangkan pada kategori pekerjaan sebagai karyawan memiliki 

pendapat lebih setuju di urutan kedua setelah dimensi visual yaitu dimensi 

informasi kemudian pada urutan ketiga yaitu dimensi konten. Berdasarkan 

karakteristik media yang sering digunakan, responden yang sering 

menggunakan media cetak untuk menelusuri berita politik memiliki 

pendapat yang sama dari tiga dimensi yaitu dimensi visual, dimensi 

konten, dan dimensi informasi yang masing-masing memiliki rataan skor 

(3) di semua dimensi. Responden yang sering menggunakan media 

elektronik untuk menelusuri berita politik memiliki rataan skor paling 

tinggi pada dimensi visual (3,12). Begitu juga dengan responden yang 

sering menggunakan media online untuk menelusuri berita politik 

memiliki rataan skor tertinggi pada dimensi visual (3). Pada responden 

yang sering menggunakan media elektronik dan online, dimensi visual 

memiliki rataan skor paling tinggi dibanding dimensi konten (2,94) dan 

informasi (2,89). Namun kategori responden yang sering menggunakan 

media elektronik memiliki pendapat setuju berdasarkan rataan skor pada 

urutan dimensi kedua setelah dimensi visual yaitu dimensi informasi (3)  
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dan yang berada di posisi ketiga yaitu dimensi konten (2,95), sedangkan 

kategori responden yang sering menggunakan media online memiliki 

pendapat setuju berdasarkan rataan skor pada urutan kedua setelah dimensi 

visual yaitu dimensi konten dan yang berada di posisi ketiga yaitu dimensi 

informasi. 

c. Hasil dari rentang skala penilaian per indikator dan dimensi menunjukkan 

bahwa layout website DETIK.com sudah mencapai tujuannya dalam 

menyampaikan berita politik kepada pembaca secara visual dengan 

indikator dari dimensi visual yaitu perpaduan isi website dengan  posisi 

range (3,04), variasi desain layout dengan posisi range (3,05), ukuran 

huruf dengan posisi range (3,02), dan warna layout (2,95). Kemudian pada 

dimensi konten layout website DETIK.com mudah dipahami dan 

ditelusuri oleh para pembaca dengan indikator dari dimensi konten yaitu 

berita politik ringkas dengan posisi range (2,96), dinamis atau tidak 

membosankan dengan posisi range (2,79), dan berita politik mudah 

dipahami dan ditelusuri dengan posisi range (3,04). Dan secara dimensi 

informasi website DETIK.com sudah mencapai tujuannya dalam 

menyampaikan informasi kepada pembaca dengan indikator dimensi 

informasi yaitu pengetahuan tentang website DETIK.com dengan posisi 

range (2,77) dan pengetahuan tentang berita politik di website 

DETIK.com dengan posisi range (3,06). 

 

V.2  Saran 

Dari hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Layout Website 

DETIK.com Pada Penelusuran Berita Politik, dapat disarankan bahwa 

DETIK.com harus meningkatkan kualitas layout yang efektif sebagai cara dalam 

memberikan berita khususnya berita politik dari segi visual, konten, dan 

informasi. DETIK.com harus lebih meningkatkan kualitas dimensi informasi yang 

memiliki nilai efektivitas paling rendah dibandingkan dengan dua dimensi 

lainnya, yaitu dimensi visual dan konten. 

Dimensi informasi memiliki indikator yaitu pengetahuan tentang website 

DETIK.com dan pengetahuan tentang berita politik di website DETIK.com. 
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Dengan membuat penyajian berita politik lebih lengkap dan bisa menyebarkan 

berita melalui media sosial. Dengan begitu, dimensi informasi pada layout akan 

memiliki hasil efektif yang seimbang dengan dimensi visual dan konten dari 

layout website DETIK.com. 
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