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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis 

terhadap Majalah Trust edisi 10 Februari 2011 ”Beriman tapi Beringas”, dapat 

disimpulkan lima hal sebagai berikut: 

1. Media adalah kepanjangan manusia. Dengan menggunakan media, 

manusia dapat menyampaikan pesan kepada orang lain meskipun pada 

jarak dan waktu yang berbeda. 

2. Media terdiri dari empat interseksi atau dimensi, yaitu dimensi teknologi, 

industri, isi, dan audiens. 

3. Kover majalah termasuk dalam content (isi media), yaitu sebagai daya 

tarik dan menyampaikan pesan isi dari laporan utama majalah. 

4. Hermeneutika mula-mula adalah studi untuk menafsirkan teks kitab suci. 

Dalam perkembangan selanjutnya di Amerika Serikat, hermeneutika 

diadopsi menjadi teori komunikasi sebagaimana dicatat oleh Littlejohn dan 

Foss (2009:472). 

5. Kover Majalah Trust edisi Februari 2011 ”Beriman tapi Beringas” adalah 

realitas yang menggambarkan peristiwa konflik yang menimpa Umat 
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Kristen di Temanggung dan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Para pelaku 

kekerasan dalam peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya memiliki iman 

kepercayaan kepada Tuhan, tetapi mereka telah melakukan tindakan 

”beringas.” 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

 Apabila ada pihak lain yang hendak melakukan penelitian yang sama, 

disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan meneliti dari 

sudut pandang yang berbeda. Masing-masing orang memiliki pengalaman hidup 

dan pengetahuan yang bebeda-beda, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

memberikan tafsirannya yang berbeda dari penelitian ini untuk memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai kover majalah, khususnya kover 

Majalah Trust edisi 10 Februari 2011 ”Beriman tapi Beringas.” 

 

5.2.2 Saran Praktis 

 Pertama, setiap informasi atau realitas dalam media memiliki makna yang 

mendalam. Untuk menangkap makna sesungguhnya dari informasi yang ada, 

pembaca harus lebih kritis dalam memaknai informasi. Agar tidak terjadi 

kesalahan dalam menerima pesan. 
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 Kedua, sebagai jenis majalah berita, Trust harus lebih memperhatikan isi 

informasi yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian 

pesan. Nilai kebenaran informasi yang disampaikan oleh sebuah majalah berita 

sangatlah penting, karena bila terjadi kesalahan maka loyalitas pembaca terhadap 

majalah tesebut dapat berkurang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Hermeneutika..., Axel Natanel Nahusuly, FIKOM UMN, 2013




