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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan dan hasil data penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kemampuan literasi media masyarakat Pulau Rupat Kabupaten 

Bengkalis berada di kriteria Baik (Medium) dengan pencapaian skor  

antara      . Pencapaian skor ini didapakan dari ketiga indikator dibawah 

ini: 

1. Indikator Use Skill, indikator ini meliputi sub indikator yaitu kemampuan 

menggunakan media, frekuensi penggunaan media, dan memahami tujuan 

dari penggunaan media tersebut. Dimana Use Skill ini memiliki nilai rata-

rata 2,898 dengan persentase 64,4% sehingga Use Skill berada di kategori 

baik (Medium). 

2. Indikator Critical Understanding, indikator ini meliputi sub indikator yaitu 

kemampuan dalam memberikan pemahaman atas konten media, manfaat 

yang dirasakan dalam penggunaan media, memiliki pemahaman terkait 

pengetahuan media dan regulasi media, perilaku yang ditunjukan audiens 

dalam menggunakan media, mampu menilai konten media dari perspektif 

diri sendiri, kemampuan berpikir kritis atas konten media. Dimana Critical 

Understanding ini memiliki nilai rata-rata 3,044 dengan persentase 

67,87% sehingga Critical Understanding berada di kategori baik 

(Medium). 

3. Indikator Communicative Abilities, indikator ini meliputi sub indikator 

yaitu bentuk pengkomunikasian media massa, kemampuan membangun 

relasi social melalui media, keikutsertaan dalam partisipasi media, 

kemampuan dalam memproduksi dan mengkreasikan konten media, 

penggunaan media social untuk berinteraksi atau menjalin  kerjasama 

social dan budaya. Dimana Communicative Abilities ini memiliki rata-rata 
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2,037 dengan persentase 68,70% sehingga Communicative abilities berada 

di kategori baik (Medium). 

4. Hasil rekapitulasi dari keseluruhan berdasarkan Use Skill, Critical 

Understanding, dan Communicative Abilities memiliki nilai rata-rata 

7,979 dengan persentase 66,76%. Sehingga tingkat kemampuan literasi 

media masyarakat Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis berada di kategori 

baik (Medium). 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka 

peneliti menyampaikan saran bahwa untuk tingkat kemampuan literasi media 

masyarakat Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis sudah baik dan berada di 

tingkat Medium. Namun setelah di dilihat kembali untuk indikator  Use Skill 

persentasenya masih rendah. Sehingga peneliti mengharapkan agar 

masyarakat untuk meningkatkan kemampuan nya dalam menggunakan media 

dan bisa memahami tujuan dari penggunaan media tersebut. 


