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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian penulis yang 

berjudul strategi redaksi media online GoRiau.com, kesimpulan yang 

diperoleh adalah bahwa untuk meningkatkan pembaca, redaksi media online 

GoRiau.com menggunakan perumusan strategi Resources-Based Approuch  

yakni sumber daya (Resource) yang dimiliki media online GoRiau.com 

mencakup reputasi perusahaan, pengetahuan dan pengalaman sumber daya 

manusia (wartawan/ pemred), peralatan hingga pembaca media online 

GoRiau.com. 

Dari tiga sumber daya yang digunakan pada penelitian di temukan 

bahwa: 

1. Modal manusia yang digunakan media online GoRiau.com dalam 

meningkatkan pembaca dapat dikatakan bagus, karena dengan 

kemampuan, keahlian, pengetahuan, kecerdasan, pengalaman dan motivasi 

yang dimiliki oleh wartawan maupun pemred membuat berita yang mereka 

hasilkan bagus. Dan hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya jumlah 

pembaca media online GoRiau.com. 

2. Modal struktutal yang digunakan media online GoRiau.com sebagai sarana 

pendukung wartawan mulai dari proses peliputan hingga pengimputan 

berita juga dapat dikatakan bagus. Karena peralatan yang dimiliki oleh 

media online GoRiau.com cukup lengkap dan mudah digunakan oleh 

wartawannya. Dengan peralatan yang lengkap dapat memudahkan 

wartawan untuk bekerja, sehingga wartawan mampu menghasilkan banyak 

berita setiap harinya.  

3. Modal pelanggan yang digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 

pembaca pada media online GoRiau.com dapat dikatakan cukup baik. Hal 

ini dikarenakan wartawan dapat berinteraksi dengan pembaca melalui 

komentar-komentar dan masukan yang diberikan pembaca. Interaksi 
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dengan pembaca ini memudahkan wartawan untuk mengatahui apa yang 

diinginkan oleh pembaca. Sehingga wartawan dapat mengetahui berita 

seperti apa yang banyak dibaca oleh pembaca nantinya. Namun, yang 

menjadi kekurang bagi media online GoRiau.com yaitu tidak adanya 

kolom komentar pada situs web GoRiau.com,yang hanya ada pada media 

sosial facebook dan twetter.  

Hasil ketiga sumber daya yang digunakan oleh redaksi media online 

GoRiau.com sebagai strategi dalam meningkatkan pembaca dapat dikatakan 

bagus dan sangat membantu untuk meningkatkan jumlah 

pembaca/pengunjung media online GoRiau.com.  

 

B. Saran 

Dari analisa terhadap strategi redaksi media online GoRiau.com dalam 

meningkatkan pembaca ini, maka penulis memberi saran antara lain: 

1. Sebaiknya media online GoRiau.comm menyediakan kolom komentar 

pada setiap berita yang ada pada situs web nya GoRiau.com, agar pembaca 

yang membaca berita melalui situs web dapat langsung memberikan 

tanggapan/masukan pada berita yang dibacanya. 

2. Sebaiknya media online GoRiau.com membuat keterangan jumlah 

pembaca pada setiap berita yang ada seperti pada situs berita online  

lainnya yang menampilkan jumlah dari pembaca beritanya. Sehingga 

pembaca tahu bahwa berita tersebut dibaca banyak pembaca. 

3. Sebaiknya strategi untuk meningkatkan pembaca dengan mengandalkan 

sumber daya (resource) dilakukan dan  ditingkatkan lagi. Agar media 

online GoRiau.com terus menghasilkan berita yang berkualitas dan 

pembacanya terus meningkat. 


