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BAB 5 

KESIMPULAN & SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Salah satu hal utama media online tirto memakai infografik adalah selain 

karena berada pada jurnalisme berbasis data, hal lainnya yang tentu menjadi 

pertimbangan tirto dalam memakai infografik karena jenis tulisan tirto di 

website  adalah jenis tulisan yang panjang dan lebar, dari hal tersebut media 

online tirto.id memutuskan untuk mempersingkat inti dari sebuah tulisan yaitu 

dengan menggunakan infografik. 

2. Media online tirto.id melahirkan sebuah infografik untuk mengemas berita 

menjadi ringkas dan mudah dibaca. Infografik yang menarik dikemas dengan 

unsur-unsur warna yang menandakan ciri khas media online tirto.id dimana 

tirto.id mempunyai warna utama yaitu warna biru muda, hal ini dilakukan 

untuk dapat menarik perhatian khalayak luas agar tirto.id dapat dengan mudah 

dikenal oleh pembaca.   

3. Penyajian data dalam infografik yang  sederhana, ringkas, dan dapat 

dipertangung jawabkan juga dipadukan dengan unsur ilustrasi maupun warna 

menjadi ciri khas utama yang harus ditonjolkan dalam menyajikan dan 

memasarkan sebuah berita pada pembaca. Utamanya bagi pembaca media 

sosial instagram tirto.id yang memang lebih menyukai membaca sebuah 

berita melalui media sosial dalam bentuk infografik. 

5.2 Saran 

1. Adanya infografik sebagai daya tarik dan juga inovasi baru dalam 

menyajikan berita yang dapat menarik minat pembaca di media sosial, 

tiada salahnya media online tirto.id untuk terus mempertahankan atau 

bahkan menambahkan inovasi atau strategi redaksi tersebut agar dapat 
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menyajikan berita dengan lebih baik dengan memanfaatkan sebuah 

teknologi saat ini yaitu internet. 

2. media online tirto.id diharapkan untuk terus menjadi media online yang 

lebih fokus untuk menyajikan berita yang update, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 

3. penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tidak hanya 

berfokus pada daya tarik dalam infografik, tetapi dari berbagai sudut 

pandang, seperti cara penyajian berita media online tirto.id di media sosial 

lainnya. 

  


