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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

mahasiswa ILKOM UMN peminatan Jurnalistik dalam mengakses akun twitter Metro_Tv 

dengan kepuasan mahasiswa, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada sejumlah mahasiswa ILKOM UMN 

peminatan Jurnalistik angkatan 2010 sebagai responden dari penelitian, maka 

disimpulkan adanya hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,128 antara 

motif mahasiswa ILKOM UMN peminatan Jurnalistik dalam mengakses akun 

twitter Metro_Tv dengan kepuasan mahasiswa. 

b. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran GS dan GO yang dibuat oleh Philip 

Palmgreen, dalam penelitian ini dihasilkan bahwa GS>GO. Motif mahasiswa 

mengakses akun twitter Metro_Tv (GS) dinotasikan 3.440 dan kepuasan 

mahasiswa (GO) dinotasikan 3.444. Maka terjadi kesenjangan kepuasan karena 

kebutuhan yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang 

diinginkan. Dengan kata lain, adanya kepuasan mahasiswa ILKOM UMN 

peminatan Jurnalistik dalam mengakses akun twitter Metro_Tv. 

 

 

Tingkat Kepuasan..., Tobias Nanto Mar Den Ce Ansrika, FIKOM UMN, 2013
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, serta kesimpulan yang telah dibuat, penulis 

memberikan beberapa saran bagi media Metro Tv atau media berita online lainnya agar 

lebih bermanfaat bagi khalayak khususnya mahasiswa. Saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Secara keseluruhan dari hasil penelitian, responden merasa puas dalam mengakses 

akun twitter Metro_Tv. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi media Metro Tv 

agar lebih memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh khalayaknya 

yang dalam penelitian ini dikategorikan mahasiswa, yaitu mahasiswa ILKOM 

UMN peminatan Jurnalistik. Misalnya informasi yang lebih up to date dan 

mencakup lingkungan di sekitar kamu muda, ataupun yang menyangkut pribadi 

mahasiswa itu sendiri. 

b. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari pengaruh antara variabel 

motif dan kepuasan terkait dengan topik penggunaan media berita online untuk 

menggali lebih dalam tentang motif dan kepuasan yang dicari oleh khalayaknya. 

Selain itu, juga dapat membantu khalayak untuk mengetahui apakah media yang 

dipilih sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apakah khalayak telah 

merasa puas dengan apa yang diperoleh dari media tersebut. 

 

 

 

 

Tingkat Kepuasan..., Tobias Nanto Mar Den Ce Ansrika, FIKOM UMN, 2013




