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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan media online 

Tirto.id mahasiswa ilmu komunikasi terpenuhi kebutuhan informasi berita Livi 

Zheng. Penelitian dilakukan terhadap 89 sampel mahasiswa ilmu komunikasi UPN 

“Veteran” Jakarta dari tiga angkatan yang selanjutnya data tersebut diolah dengan 

menggunakan beberapa uji penelitian.  

1. Hasil penelitian uji korelasi r didapatkan bahwa pola hubungan 

penggunaan media online Tirto.id seperti waktu penggunaan, isi media, 

serta tampilan media dengan pemenuhan kebutuhan informasi berita 

Livi Zheng seperti terpenuhinya pengetahuan dari media tersebut hanya 

menunjukkan pola hubungan yang sedang atau cukup kuat. Hal ini 

berarti bahwa mahasiswa sebagai pembaca Tirto.id telah berusaha untuk 

memenuhi kebutuhannya terkait pemberitaan Livi Zheng di dalam 

media Tirto.id. 

2. Dalam uji koefisien determinasi besarnya hubungan efektivitas 

penggunaan media online Tirto.id memberikan nilai yang tidak terlalu 

signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden tidak melihat secara keseluruhan berita 

Livi Zheng karena isu kontroversialnya dan tidak semua berita livi 

zheng dibaca responden.  

3. Dalam uji hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa ada 

hubungan signifikan yang efektif dalam penggunana media online 

Tirto.id untuk memenuhi kebutuhan informasi berita Livi Zheng di 

medianya. 
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Penemuan penelitian ini memiliki kesamaan nilai dalam uji koefisien 

determinasi dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai “Pengaruh 

Kualitas Informasi dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pada Youtube Channel 

“Gadgetin” Terhadap Keputusan Pembelian Gadget” memiliki hasil lebih kecil 

daripada hasil yang dipengaruhi faktor lain dalam penelitiannya. Adapun penelitian 

in memiliki kesamaan dengen penelitian terdahulu yakni menggunakan teori uses 

and gratifications dalam melihat penggunaan suatu media untuk memenuhi 

kebutuhan seseorang. 

 

1.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian mengenai efektivitas penggunaan media 

online tirto.id terhadap pemenuhan kebutuhan informasi berita Livi Zheng penulis 

memiliki beberapa saran yakni sebagai berikut:  

1. Dalam penelitian ini responden membaca mengenai berita Livi Zheng di 

media Tirto.id kurang lebih dua atau tiga berita, tidak semua berita 

mengenai Livi Zheng dibaca. Untuk itu media online Tirto.id sebagai wadah 

informasi berita internet dapat menyajikan secara lebih menyeluruh dalam 

mengangkat pemberitaan terlebih berita mengenai Livi Zheng. Gaya 

penulisan yang dipakai media online Tirto.id tidak perlu terlalu sarkasme 

sehingga pembaca dapat memberikan persepsi yang positif setelah 

membaca berita yang di muat media online Tirto.id. Serta harapan bisa 

memberikan informasi-informasi berita yang lebih kuat dan mendalam 

sesuai dengan pedoman nilai jurnalistik yang ada. 

2. Melalui uji koefisien determinasi yang memiliki nilai hubungan rendah 

diartikan bahwa responden tidak melihat secara keseluruhan berita Livi 

Zheng untuk itu peneliti memberikan saran kepada pembaca media online 

Tirto.id dalam penelitian ini yakni mahasiswa ilmu komunikasi tidak hanya 

mencari berita kontroversialnya yang ada tapi harus bisa membaca secara 
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keseluruhan mengenai berita yang membahas Livi Zheng sehingga 

responden akan terpenuhi kebutuhan informasi mengenai Livi Zheng bukan 

hanya karena isu kontroversialnya.  

3. Bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai topik 

efektivitas penggunaan media online Tirto.id dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi yakni informasi berita mengenai Livi Zheng dapat mengambil 

serta mengembangkan faktor-faktor lainnya yang mungkin dalam penelitian 

ini kurang didalami. 
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