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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan 

penelitian untuk majalah Hai, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

disimpulkan bahwa adanya kepuasan informasi yang diperoleh dari pembaca remaja 

berusia 15 – 18 tahun yang berlangganan majalah Hai mengenai rubrik musik di 

majalah Hai.

Hal tersebut diketahui dari hasil pada presentase dimensi informasi yaitu 

sebesar 93,02% yang berarti bahwa dapat dikategorikan pada golongan sangat puas 

pada tingkat kepuasan pembaca terhadap konten rubrik informasi musik yang 

disajikan oleh majalah Hai dan media tersebut dinilai efektif dalam memenuhi 

kebutuhan informasi pembacanya.

Selain itu, pada penghitungan perbandingan GS GO diketahui bahwa GS<GO 

dilihat dari hasil penghitungan angka melalui SPSS 21 dimana mean skor motif (GS) 

membaca sebesar 2,07 dan mean skor kepuasan (GO) sebesar 2,48.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini masih terbatas pada satu rubrik saja dan tingkat 

kepuasannya, oleh karena itu, disarankan untuk dapat dibuat penelitian yang 

lebih mendalam dan dapat mengembangkan lebih baik lagi mengenai 

penelitian tentang tingkat kepuasan pembaca terhadap media massa lainnya.
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5.2.2 Saran Praktis

Disarankanuntuk pihak majalah Hai untuk tetap mempertahankan 

dan meningkatkan kualitas konten pada rubrik musik di majalah Hai 

sehingga pembaca tetap memiliki kepuasan terhadap konten rubrik musik 

yang disajikan oleh majalah Hai.
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