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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian teorik, hasil temuan dan pembahasan penulis 

secara umum dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan informasi 

Komunitas Bulovers Bandung pada pemberitaan situs badmintonindonesia.org 

dapat terpenuhi dengan optimal. Komunitas tersebut dapat memanfaatkan 

pemberitaan situs badmintonindonesia.org untuk memenuhi kebutuhan 

informasi mereka tentang bulutangkis. Informasi yang mereka butuhkan 

tentang bulutangkis dapat terpenuhi melalui situs badmintonindonesia.org 

ditengah minimnya informasi pemberitaan bulutangkis di media massa.  

Secara khusus penulis juga menarik kesimpulan mengenai pemenuhan 

kebutuhan informasi Komunitas Bulovers Bandung pada pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan pemberitaan situs badmintonidonesia.org yang dilakukan 

oleh Komunitas Bulovers Bandung adalah dengan sering mengakses 

pemberitaan situs badmintonindonesia.org untuk memenuhi kebutuhan 

informasi tentang bulutangkis. Hal ini dimanfaatkan oleh Komunitas 

Bulovers Bandung karena informasi yang terpercaya dan memiliki 

keunggulan informasi tentang pemberitaan olahraga bulutangkis jika 

dibandingkan dengan media massa lainnya. Selain itu melalui situs 

tersebut Komunitas Bulovers Bandung dapat mencari informasi-informasi 

tentang bulutangkis yang mereka inginkan. Pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh 

Komunitas Bulovers Bandung karena dinilai oleh mereka memiliki 

kualitas penyajian berita yang baik dan nilai berita yang mumpuni. 

b. Pemenuhan kebutuhan kognitif Komunitas Bulovers Bandung mengenai 

pengetahuan dan pemahaman mereka tentang bulutangkis dapat terpenuhi 

dengan sangat optimal setelah mengakses pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org. Mereka dapat mengetahui tentang peristiwa 



146 
 

Bagas Abdiel Kharis Theo, 2016 
PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI KOMUNITAS PECINTA BULUTANGKIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

bulutangkis dan mampu mendapatkan pengetahuan yang baru terutama 

pengetahuan para pemain bulutangkis melalui situs tersebut. Sementara 

pemahaman mereka tentang informasi bulutangkis semakin meningkat dan 

terbaharui melalui pemberitaan situs badmintonindonesia.org ini. 

c. Pemenuhan kebutuhan afektif Komunitas Bulovers Bandung mengenai 

kepuasan dan pengalaman emosional mereka tentang informasi 

bulutangkis dapat terpenuhi dengan cukup optimal setelah mengakses 

pemberitaan situs badmintonindonesia.org. Mereka puas dengan 

penyampaian informasi pemberitaan situs badmintonindonesia.org, namun 

mereka kurang puas dalam memperoleh informasi. Pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org masih kurang cepat dalam memberikan informasi 

tentang berita hasil pertandingan, sehingga kecepatan ini mempengaruhi 

ketidakpuasan Komunitas Bulovers Bandung dalam memperoleh 

informasi tentang bulutangkis. Sementara pengalaman emosional 

Komunitas Bulovers Bandung setelah mengakses pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org sangat menyenangkan hingga akhirnya tetap terus 

tertarik untuk mengakses situs tersebut. 

d. Pemenuhan kebutuhan integrasi personal Komunitas Bulovers Bandung 

mengenai kepercayaan dan status pribadi  mereka dapat terpenuhi dengan 

sangat optimal setelah mengakses pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org. Mereka percaya setelah mengakses situs tersebut 

mereka dapat menguatkan informasi tentang bulutangkis yang telah 

mereka dapatkan sebelumnya. Selain itu dengan mengakses pemberitaan 

situs badmintonindonesia.org, mereka dapat meningkatkan status pribadi 

mereka dengan percayaan diri memiliki informasi bulutangkis. 

e. Pemenuhan kebutuhan integrasi sosial Komunitas Bulovers Bandung 

dapat menguatkan hubungan sosial mereka di komunitas dengan optimal 

setelah mengakses pemberitaan situs badmintonindonesia.org. Melalui 

situs tersebut mereka dapat memperoleh topik pembicaraan  tentang 

bulutangkis pada Komunitas Bulovers Bandung. Melalui situs 

badmintonindonesia.org ini mereka dapat menjadi dekat dengan anggota 

komunitas dengan yang lainnya. 
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f. Pemenuhan kebutuhan pelepasan ketegangan Komunitas Bulovers 

Bandung dapat merasa terhibur dengan sangat optimal setelah mengakses 

pemberitaan situs badmintonindonesia.org. Mereka akan memanfaatkan 

waktu luang untuk mengakses situs tersebut karena informasi yang 

butuhkan ada di situs tersebut. Selain itu dengan mengakses situs tersebut, 

mereka dapat melepaskan kepenatan, bosan dan tekanan dari aktivitas 

sehari-hari. 

 

B. Implikasi 

Sebagai penelitian yang telah dilakukan tentang pemenuhan kebutuhan 

informasi Komunitas Bulovers Bandung pada pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org, maka kesimpulan yang ditarik mempunyai implikasi 

dalam bidang ilmu komunikasi umumnya dan jurnalistik khususnya serta 

penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian tentu akan memiliki dampak 

untuk menjadi evaluasi bagi bidang jurnalistik khususnya pemberitaan untuk 

selalu berusaha memenuhi kebutuhan khalayak pengguna media massa. Hasil 

penelitian telah menunjukkan bahwa kebutuhan informasi Komunitas 

Bulovers Bandung dapat terpenuhi dengan optimal lewat pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org. Hasil ini tentu akan memiliki dampak yang positif 

bagi Komunitas Bulovers Bandung ataupun pemberitaan situs 

badmintonindonesia.org. Informasi berita tentang bulutangkis di media massa 

umumnya sangat kurang. Maka dengan hasil penelitian ini, tentu menjadi 

feedback yang baik untuk situs badmintonindonesia.org, karena kebutuhan 

informasi komunitas pecinta bulutangkis dapat terpenuhi oleh situs tersebut.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran-saran ataupun rekomendasi kepada berbagai pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Pemberitaan situs badmintonindonesia.org 

a. Pemberitaan situs badmintonindonesia.org diharapkan dapat 

memberitakan informasi yang berimbang dan objektif dalam 

penulisannya serta memiliki nilai berita yang aktual atau cepat. Hal ini 
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agar dapat dimanfaatkan dengan lebih baik lagi oleh komunitas pecinta 

bulutangkis. 

b. Pemberitaan situs badmintonindonesia.org diharapkan dapat lebih lagi 

memenuhi pengetahuan dan pemahaman tentang pemain-pemain di 

luar lapangan. 

c. Pemberitaan situs badmintonindonesia.org diharapkan dapat 

memuaskan komunitas pecinta bulutangkis dalam memperoleh 

informasi tentang kecepatan beritanya. Mengingat salah satu kriteria 

berita online adalah cepat. 

d. Pemberitaan situs badmintonindonesia.org diharapkan dapat 

meningkatkan lagi kepercayaan informasi para pecinta bulutangkis 

terutama dalam mengklarifikasi informasi simpang siur. 

e. Pemberitaan situs badmintonindonesia.org diharapkan dapat 

menambah link-link connect ke sosial media agar berita tersebut bisa di 

share kan dan menjadi bahan pembicaraan orang. 

f. Pemberitaan situs badmintonindonesia.org diharapkan dapat 

menambah konten sportainment dalam beritanya. 

 

2. Peneliti Selanjutnya 

a. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kembali 

pemenuhan kebutuhan informasi melalui kelima aspek pemenuhan 

kebutuhan informasi tersebut. 

b. Peneliti dapat lebih lagi mengembangkan ruang lingkup, mengingat 

penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa 

menggambarkan pemenuhan kebutuhan informasi komunitas pecinta 

bulutangkis selururuhnya. 

 


