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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6. 1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kepuasan informasi dari surat kabar 

Radar Lampung dan surat kabar Tribun Lampung, surat kabar Radar 

Lampung mengumpulkan nilai 1.991 sedangkan surat kabar Tribun Lampung 

mengumpulkan nilai 1.877, sehingga dapat diketahui bahwa pembaca surat 

kabar Radar Lampung lebih puas dengan informasi yang disajikan 

dibandingkan dengan informasi yang disajikan dalam surat kabar Tribun 

Lampung. Maka dapat dinyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, karena 

hipotesis H1 yang menyatakan terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca 

ditinjau dari aspek informasi antara surat kabar Radar Lampung dan surat 

kabar Tribun Lampung terbukti. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kepuasan identitas personal dari surat 

kabar Radar Lampung dan surat kabar Tribun Lampung, surat kabar Radar 

Lampung mengumpulkan nilai 941 sedangkan surat kabar Tribun Lampung 

mengumpulkan nilai 910, sehingga dapat diketahui bahwa pembaca surat 

kabar Radar Lampung lebih puas dibandingkan dengan surat kabar Tribun 
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Lampung. Maka dapat dinyatakan bahwa H2 diterima dan H0 ditolak, karena 

hipotesis H2 yang menyatakan terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca 

ditinjau dari aspek identitas personal antara surat kabar Radar Lampung dan 

surat kabar Tribun Lampung terbukti. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kepuasan Integrasi dari surat kabar Radar 

Lampung dan surat kabar Tribun Lampung, surat kabar Radar Lampung 

mengumpulkan nilai 1.013 sedangkan surat kabar Tribun Lampung 

mengumpulkan nilai 1.018, sehingga dapat diketahui bahwa pembaca surat 

kabar Tribun Lampung lebih puas dibandingkan dengan surat kabar Radar 

Lampung. Maka dapat dinyatakan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak, karena 

hipotesis H3 yang menyatakan terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca 

ditinjau dari aspek integrasi antara surat kabar Radar Lampung dan surat 

kabar Tribun Lampung terbukti. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kepuasan Interaksi Sosial dari surat kabar 

Radar Lampung dan surat kabar Tribun Lampung, surat kabar Radar 

Lampung mengumpulkan nilai 1.437 sedangkan surat kabar Tribun Lampung 

mengumpulkan nilai 1.425, sehingga dapat diketahui bahwa pembaca surat 

kabar Radar Lampung lebih puas dibandingkan dengan surat kabar Tribun 

Lampung. Maka dapat dinyatakan bahwa H4 diterima dan H0 ditolak, karena 

hipotesis H4 yang menyatakan terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca 

ditinjau dari aspek interaksi sosial antara surat kabar Radar Lampung dan 

surat kabar Tribun Lampung terbukti. 

5. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kepuasan Hiburan dari surat kabar Radar 

Lampung dan surat kabar Tribun Lampung, surat kabar Radar Lampung 
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mengumpulkan nilai 1.793 sedangkan surat kabar Tribun Lampung 

mengumpulkan nilai 1.818, sehingga dapat diketahui bahwa pembaca surat 

kabar Tribun Lampung lebih puas dengan hiburan yang disajikan 

dibandingkan dengan hiburan yang disajikan dalam surat kabar Radar 

Lampung. Maka dapat dinyatakan bahwa H5 diterima dan H0 ditolak, karena 

hipotesis H5 yang menyatakan terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca 

ditinjau dari aspek hiburan antara surat kabar Radar Lampung dan surat kabar 

Tribun Lampung terbukti. 

6. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kepuasan pembaca antara surat kabar 

Radar Lampung dan surat kabar Tribun Lampung, surat kabar Radar 

Lampung mengumpulkan nilai 7.175 sedangkan surat kabar Tribun Lampung 

mengumpulkan nilai 7.048, sehingga dapat diketahui bahwa secara 

keseluruhan pembaca menyatakan lebih puas membaca surat kabar Radar 

Lampung dibandingkan dengan membaca surat kabar Tribun Lampung. Maka 

dapat dinyatakan bahwa H6 diterima dan H0 ditolak, karena hipotesis H6 

yang menyatakan terdapat perbedaan tingkat kepuasan pembaca antara surat 

kabar Radar Lampung dan surat kabar Tribun Lampung terbukti. 

 

Berdasarkan 5 (lima) indikator yang diuji, yaitu kepuasan informasi, kepuasan 

identitas personal, kepuasan integrasi, kepuasan interaksi sosial dan kepuasan 

hiburan, surat kabar Radar Lampung mendapatkan tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi dari surat kabar Tribun Lampung pada 3 (tiga) indikator kepuasan, yaitu 

kepuasan informasi, kepuasan identitas personal dan kepuasan interaksi sosial. 

Sedangkan surat kabar Tribun Lampung mendapatkan tingkat kepuasan yang 
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lebih tinggi dari surat kabar Radar Lampung pada 2 (dua) indikator kepuasan, 

yaitu kepuasan integrasi dan kepuasan hiburan. 

 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan atau kondisi psikologis seseorang setelah 

mengkonsumsi media massa. Kepuasan lebih banyak didefinisikan dari perspektif 

pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan media. 

Kepuasan pembaca Radar Lampung dan Tribun Lampung merupakan persepsi 

terhadap isi berita dalam media tersebut yang telah memenuhi harapannya. Oleh 

sebab itu, konsumen tidak akan merasa puas apabila konsumen memiliki persepsi 

bahwa harapannya belum terpenuhi, konsumen akan merasa puas jika persepsinya 

sama atau lebih dari yang diharapkannya. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

konsumen adalah berkaitan dengan perasaan. Apabila perasaan yang dirasakannya 

telah sesuai dengan harapan, serta dapat memenuhi kebutuhannya, maka kepuasan 

konsumen tersebut telah terpenuhi. 

 

6. 2 Saran 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk lebih meningkatkan kepuasaan pembaca baik pembaca surat kabar 

Radar Lampung maupun surat kabar Tribun Lampung yang perlu 

diperhatikan adalah kualitas pemberitaan dan peningkatan kualitas rubrik 

sosial dan hiburan, serta desain layout dari masing-masing surat kabar. 

b. Untuk surat kabar Radar Lampung sebaiknya melakukan perbaikkan dan 

inovasi dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan integrasi dan kepuasan 

hiburan para pembaca. Ragam hiburan pada surat kabar Radar Lampung perlu 
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disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan para pembaca. Sedangkan untuk 

surat kabar Tribun Lampung melakukan perbaikkan dan inovasi dalam rangka 

untuk meningkatkan kepuasan informasi, kepuasan identitas personal dan 

kepuasan interaksi sosial pembaca. Kualitas berita yang disajikan harus 

disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pembaca akan berita yang 

lengkap, akurat dan beragam sesuai dengan perkembangan pemberitaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya yang perlu meneliti lebih lanjut lagi mengenai 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepuasaan 

antara membaca surat kabar Tribun Lampung dengan surat kabar Tribun 

Lampung. 


