
BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Hasil perhitungan korelasi parsial antara Efektivitas ( X) dengan layanan 

informasi (Y) adalah sangat lemah dengan hubungan yang bersifat positif ( searah 

). Adapun hasil perhitungan korelasi berganda antara Efektivitas dengan layanan 

informasi  (Y) yang menunjukan bahwa hubungan Efektivitas dengan layanan 

informasi  adalah sangat lemah dengan hubungan yang bersifat positif ( searah ).  

2. Berdasarkan hasil uji Hipotesis secara parsial ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara Efektivitas dengan Layanan Informasi yaitu Ho ditolak atau Ha 

diterima yang berarti secara parsial terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara Efekivitas dengan layanan informasi.  

3. Nilai pengujian hipotesis secara simultan menunjukan adanya hubungan yang 

positif dan signifikan  antara Efetivitas dengan Layanan Informasi, yang berarti 

peningkatan dan penurunan secara simultan terdapat hubungan yang signifikan 

antara Efekivitas dengan layanan informasi. Dengan arti jika Efektivitas tidak baik 

maka layanan informasi akan menurun, dan jika Efektivitas baik maka layanan 

informasi akan meningkat. 

Maka kesimpulan dari saya adalah Keefektivitasan terhadap layanan informasi 

di dinas Pariwisata DIY di pengaruhi kemudahan akses atau pengoperasian website 

oleh pengguna, serta terdapat hal-hal terbaru untuk pengguna website. Dengan hal ini, 

apabila Efektivitas baik maka layanan informasi akan meningkat, dan apabila 

Efektivitas tidak baik maka layanan informasi akan menurun. 

 



B. SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diuaraikan diatas, peneliti memberikan saran 

kepada Dinas Pariwisata DIY :  

1. Pada variabel Efektivitas  (X) pernyataan no 3  (Tempat menampung bakat 

comunitas atau perorangan mengenai pariwisata) mendapatkan skor terendah. 

Oleh karena itu, bakat suatu comunitas tidak efektif dalam menggunakan website 

tersebut karena didalam isi website Pariwisata pengguna website tidak dapat 

menampung suatu comunitas di dalam website  pariwisata DIY.  

2. Pada variabel layanan informasi  (Y) pernyataan no 12 (saya dapat merencanakan 

obyek apa saja yang akan saya kunjungi) mendapatkan skor terendah. Oleh karena 

itu, layanan informasi yang berada di website dinas  DIY harus melihat yang di 

tanyakan oleh masyarakat, supaya lebih sinkronisai antara obyek pertanyaan dan 

jawaban yang di berikan.  

 


