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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang literasi media terhadap 

pemberitaan Covid-19 di TV-One pada masyarakat Desa Wonua Morini, 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Deskripsi pemberitaan Covid-19 di TV-One dalam jangka waktu 

bulan maret hingga mei 2020, menunjukkan bahwa pada bulan maret 

yang merupakan awal munculnya Covid-19 di Indonesia, TV-One 

menayangkan pemberitaan dengan bernarasi yang menimbulkan 

kecemasan bagi masyarakat. TV-One juga menayangkan pemberitaan 

Covid-19 dengan beberapa tema pemberitaan pada bulan maret hingga 

bulan mei, yaitu TV-One mengangkat mengenai tema ancaman 

Covid-19, pencegahan Covid-19, mengenai PSBB, dan mengenai 

New Normal. 

5.1.2 Terkait literasi media masyarakat terhadap pemberitaan Covid-19, 

didapatkan bahwa literasi media masyarakat Desa Wonua Morini 

tentang pemberitaan Covid-19 di TV-One, terdapat 7 orang yang 

berada dalam kategori basic, dan 3 orang lainnya berada pada ketegori 

medium, hal ini menunjukaan dominan masyarakat berada dalam 

ketegori basic atau kurang. Hal ini terlihat informan dalam tingkatan 

ini masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan media televisi. 

Informan mengetahui fungsi dasar, dan digunakan untuk tujuan-tujuan 

tertentu tanpa arah yang jelas. Kapasitas pengguna berpikir kritis 
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dalam menganalisis informasi yang diterima masih terbatas dan 

kemampuan komunikasi melalui media juga terbatas. 

5.2 Limitasi Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti terdapat beberapa yang hal yang menjadi 

kendala dan hambatan. Namun hal yang benar-benar menjadi kendala utama 

dalam penelitian ini yakni seringkali peneliti merasa kesulitan bertemu dengan 

para informan yang memiliki kesibukan di sawah dan kesibukan-kesibukan 

lainnya. Selanjutnya, peneliti juga kesulitan untuk mendapatkan informan 

yang berjenis kelamin laki-laki, karena kesibukan mereka yang dari pagi 

hingga menjelang malam berada di sawah. Hal lain yang menjadi kesulitan 

pagi peneliti adalah dalam menstranskrip hasil wawancara dan memilah 

pernyataan informan yang paling relevan dengan topik penelitian ini. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang literasi media terhadap 

pemberitaan Covid-19 di TV-One, maka peneliti dapat menyarankan beberap 

hal sebagai berikut: 

5.3.1 Masyarakat selaku konsumen media diharapkan tidak hanya 

memusatkan pada upaya pemenuhan atas komsumsi media, melainkan 

juga memperhatikan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan 

tentang media. 

5.3.2 Kepada pemerintah Desa Wonua Morini diharapkan mampu 

meningkatkan literasi media masyarakat dengan memberikan 

pelatihan literasi media kepada masyarakatnya dalam bentuk seminar, 

kampanye maupun pendampingan. 
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5.3.3 Kepada peneliti lain diharapkan agar penelitian ini menjadi sebuah 

kajian yang bermanfaat dan membantuk pemahaman terhadap peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai literasi 

media terhadap sebuah pemberitaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


