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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang menguji penerapan teori uses and gratification 

ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui ada tidaknya perbedaan 

kesenjangan kepuasan mahasiswa FISIP UNSOED dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi pada jurnalisme presisi media online Tirto.id. 

pemelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner online 

menggunakan Google form  yang telah diujikan kepada 61 responden 

ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menunjukan adanya kesenjangan kepuasan 

informasi yang dieproleh mahasiswa FISIP UNSOED. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil perhitungan rumus gratificatin 

discrepancy dari Palmgreen yang dioperasionalkan dengan 

perhitungan tabulasi silang. Hasil menunjukan bahwa 94,12% 

dari 17 item indikator motif dalam penggunaan jurnalisme 

presisi media online Tirto.id. Hasil tersebut juga membuktikan 

bahwa pemenuhan kebutuhan informasi pada jurnalisme presisi 

media online Tirto.id yang diperoleh mahasiwa FISIP UNSOED 

dinilai dapat terpenuhi. 
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2. Hasil dari penelitian ini menunjukan kebenaran mengenai teori 

uses and gratification, dimana mahasiswa sebagai khalayak 

berperan aktif untuk menentukan apakah media tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Teori uses and 

gratification dapat teruji dikarenakan mahasiswa FISIP UNSOED 

berperan aktif dalam penggunaan jurnalisme presisi media 

online Tirto.id dan dapat memenuhi kebutuhan informasi. 

3. Berbagai motif yang ada  dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa 

responden mengakses jurnalisme presisi media online Tirto.id 

karena tertarik dengan layanan yang mudah serta praktis dan 

penyajian konten yang menarik tersebut.  

4. Jurnalisme di era disrupsi informasi saat ini bergerak lebih cepat 

dan penyajian informasi yang ringkas, dimana hal tersebut dapat 

menciptakan banyak informasi palsu atau hoaks yang beredar, 

para media online yang senantiasa melakukan verifikasi data dan 

fakta menjadi sangat penting. Adanya jurnalisme data dapat 

menjadi solusi untuk memproduksi informasi berdasarkan 

kedalaman dan verifikasi data.  

 

B. Saran  

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melihat kesenjangan kepuasan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini, media Tirto.id disarankan untuk 

meningkatkan kepercayaan khalayak pada media online 

Tirto.id melalui peningkatan kualitas konten dan tampilan 

yang lebih menarik agar informasi yang sebarkan lebih 

kuat dan tampilan yang lebih menarik. Sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan khalayak yang mengakses 

jurnalisme presisi Tirto.id dan dapat membagikan 

informasinya kepada khalayak lain. 

2. Peneliti menyarankan kepada khalayak pengakses media 

online untuk tetap melakukan perbandingan informasi, 

khususnya mengenai media lain yang juga menggunakan 
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jurnalisme presisi dalam menyajikan informasi atau 

beritanya.  Ada bebarapa media online lain yang juga 

menggunakan jurnalisme presisi dalam mengemas suatu 

informasi atau berita. 

3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan 

penelitian dengan membandingkan dua media yang 

berbeda namun sama-sama bergerak di jalur jurnalisme 

presisi. Atau dapat mengangkat penelitian terkait macam-

macam jurnalisme lainnya yang belum pernah diteliti. 
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