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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

       Penelitian ini merupakan penelitian mengenai motif dan kepuasan khalayak 

perempuan pada content beauty dalam portal Wolipop.com. Pada penelitian ini 

peneliti ingin mengetahui bagaimana khalayak dalam mencari dan memperoleh 

informasi terkait dengan kecantikan pada content beauty dalam media online 

Wolipop.com dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak. 

Penulis menarik simpulan dari hasil penelitian ini yang dilakukan dengan 

menggunakan statistik t-test paired dapat dibuktikan bahwa total mean GS dan 

GO tidak menunjukkan adanya perbedaan atau tidak ada kesenjangan antara GS 

dan GO (GS = GO). Artinya, khalayak perempuan telah memperoleh atau 

mendapatkan kepuasan dari penggunaan media online Wolipop.com pada content 

beauty. 

 

5.2 Saran 

       berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan oleh penulis, 

penulis memberikan saran yang bermanfaat untuk media online portal 

Wolipop.com maupun bagi penelitian-penelitian mendatang. Adapun saran-saran 

yang diberikan penulis yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada media online portal Wolipop.com melihat adanya hubungan yang 

cukup kuat antara motif penggunaan media dan tingkat kepuasan 
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khalayak, sebaiknya dalam menggali keinginan dan kebutuhan para 

pembacanya pada masa mendatang Wolipop.com dapat lebih baik lagi 

dalam menyajikan informasi yang diberikan kepada khalayak terutama 

perempuan yang menjadi target audiens. 

2. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan perbandingan 

mengenai kepuasan terhadap beberapa media massa lainnya dengan 

metode kuantitatif ataupun metode kualitatif untuk menggali lebih dalam 

mengenai motif dan kepuasan yang ingin dicari oleh khalayak terhadap 

media massa yang mereka gunakan sebagai sumber informasi. Karena 

penelitian ini penting untuk di dalami media massa lainnya, melihat 

kebutuhan dan kepuasan masyarakat dalam penyajian informasi mereka, 

peran masyarakat saat ini merupakan pembaca aktif media massa. 	
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