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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

 Dalam bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan yang berisi hasil 

penelitian yang telah dilakukan,pengaruh  karakteristik pesan harian koran Depok 

terhadap minat baca berita lokal(survei pada masyarakat kelurahan sawangan 

kecamatan sawangan kota Depok). Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan : 

a. Dari kuessioner yang telah disebarkan didapatkan jenis kelamin 

responden yang berjumlah 99 responden yang terdiri dari 78 responden 

laki-laki dan 21 responden perempuan, sehingga  pembaca terbanyak 

adalah laki-laki yang terdapat pada masyarakat kelurahan sawangan 

kecamatan sawangan kota Depok. 

b. Responden didominasi masyarakat yang sebagian besar berusia 30-50 

tahun 44 (44,4%) tahun sebagai kategori  usia terbanyak, terdapat 32 

responden dengan usia 20-30 tahun (32,3%) dan sisanya berusia 23 

responden (23,3%) berusia diatas 50 tahun sebagagai usia paling sedikit. 

c. Pada uji korelasi yang menggunakan perhitungan SPSS for windows 

versi 22 terdapat nilai korelasi r yaitu = 0.382, nilai tersebut memiliki 

hubungan yang rendahtetapi pasti karena terletak diantara 0.20 – 0.39, 

maka dapat di simpulkan bahwa hubungan antara variabel x 

(Karakteristik Pesan) dengan variabel y (Minat Baca Berita Lokal) 

memiliki hubungan yang rendah tetapi pasti. 

d. Dari definisi karateristik pesan menurut Alo Liliweri minat baca berita 

lokal paling banyak ditentukan dari dimensi mode dengan indikator 

visualisasi yang mendapatkan presentase teringgi yaitu sebanyak 89 

(89,95%). 

e. Berdasarkan perhitungan di dalam penelitian ini, hasil perhitungan thitung 

>4,065 t tabel yaitu > 1,980  maka dapat ditentukan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh 
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yang signifikan antara karakteristik pesan harianan  koran depok terhadap 

minat baca berita lokal (survei pada masyarakat kelurahan sawangan 

kecamatan sawangan kota depok). 

f. Dari hasil uji determinasi menggunakan SPSS for windows 22, Sehingga 

artinya 14,6% Karakteristik Pesan (variabel x) ditentukan oleh minat 

baca berita lokal (variabel y), sementara sisanya lainnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang tidak diteliti oleh peneliti. 

 

V.2  Saran  

Dari penelitian yang pengaruh  karakteristik pesan harian koran depok 

terhadap minat baca berita lokal(survei pada masyarakat kelurahan sawangan 

kecamatan sawangan kota depok), maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu : 

a. Koran Depok sebaiknya selalu melakukan inovasi-inovasi baru dalam 

pemuatan beragam berita lokal sehingga para pembaca tertarik dan 

memberikan apresiasinya. 

b. Koran Depok sebaiknya lebih memperdalam lagi karakteristik pesan 

pada setiap edisinya. Sehingga informasi yang disampaikan benar-benar 

lengkap dan memberikan kepuasan bagi pembaca sehingga minat baca 

terhadap berita lokal meningkat. 

c. Semoga dari hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi para 

peneliti atau mahasiswa-mahasiswi di universitas pembangunan nasional 

veteran Jakarta maupun perguruan tinggi lainnya dalam menyusun tugas 

akhir atau skripsi. 
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