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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggambaran atau citra pria 

dalam majalah Cita Cinta melalui rubrik 'Sex & Relationship' dengan 

menggunakan teknik analisis framing, paradigma konstruktivis dan jenis 

penelitian deskriptif. Dari analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan. 

Pertama, mengenai rubrik Sex & Relationship. Seksualitas dan 

relationship selalu melibatkan sepasang individu yaitu pria dan wanita, maka dari 

itu pria tidak luput dari konten pembahasan majalah khusus wanita ini. Meskipun 

banyak artikel yang dikemas secara ilmiah, ada pula artikel lain yang membahas 

mengenai bagaimana sikap pria dalam seksualitas.  

Kedua, mengenai konstruksi citra kaum pria dalam seksualitas pada 

rubrik Sex & Relationship. Setelah melakukan analisis terhadap empat artikel 

pada bab 4, peneliti menyimpulkan bahwa pria digambarkan memiliki sifat 

maskulin tradisional yang dominan, aktif, dan agresif serta identik dengan 

kekuatan fisik. Akibat sifat tersebut, wanita menjadi sosok yang lebih lemah, 

mengandalkan pria, dan memuaskan ego pria. Selain itu, melalui perspektif 

psikologi, pria dipandang sebagai sosok yang perkasa, menguasai perempuan, dan 

tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya. Di sisi lain, pria juga 
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digambarkan memiliki sifat sebagai pelindung bagi pasangannya dan juga 

memiliki rasa perhatian dan kelembutan. 

Pria dan wanita dalam sebuah hubungan memiliki kedudukan yang 

setara. Akan tetapi perbedaan karakteristik dan ketidakpahaman wanita akan hal 

tersebut membuat hubungan menjadi terhambat. Untuk itu, Cita Cinta 

memberikan pengetahuan serta tips dalam artikel untuk membantu wanita agar 

dapat lebih memahami perbedaan karakteristik ini sehingga dapat mengurangi 

hambatan dalam hubungan.  

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukannya penelitian ini, peneliti memiliki saran yang 

diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. Saran peneliti ditujukan 

kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Dalam penelitian 

mengenai citra pria, dapat digunakan  model  framing  lainnya sehingga dapat 

memberikan hasil yang berbeda yang mungkin lebih baik daripada penelitian 

sebelumnya. Selain itu dapat juga digunakan paradigma lain yang memungkinkan 

untuk menemukan hasil yang berbeda dan lebih mendalam.  
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