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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antara motif pembaca Majalah CINEMAGS dalam menggunakan media, dalam 

hal ini mahasiswa Cinematography UMN angkatan 2010 dan 2011 dan tingkat 

kepuasan yang diperoleh setelah membaca Majalah CINEMAGS yang didorong 

oleh motif. Kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat membuktikan hipotesis teoritis bahwa 

penggunaan media (Majalah CINEMAGS) yang didorong oleh motif 

tertentu ada hubungan yang positif dengan tingkat kepuasan pembaca. 

Karena nilai GO > GS. Karena apabila pembaca tidak terpuaskan oleh 

media ini, pembaca akan beralih menggunakan media lain sebagai 

bahan referensi mengenai film dan perfilman, karena pembaca 

merupakan khalayak aktif yang bebas memilih media apa saja yang 

ingin mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan motif mereka 

dalam mengonsumsi suatu media. 

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada sejumlah mahasiswa 

Cinematography UMN angkatan 2010 dan 2011 sebagai responden 

dari penelitian, maka disimpulkan bahwa Motif yang paling terpuaskan 

dari data statistik yang diperoleh adalah Motif Informasi; Keinginan 
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untuk mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa dan kondisi 

yang berkaitan dengan keadaan dunia mengenai film dan perfilman. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, peneliti 

memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi majalah khusus film 

CINEMAGS atau majalah segmented lainnya, maupun bagi penelitian-penelitian 

mendatang yang meneliti mengenai hal serupa. Saran yang diberikan sebagai 

berikut: 

1. Mengingat adanya hubungan positif yang mantap antara motif 

menggunakan media dan tingkat kepuasan pembaca, Majalah 

CINEMAGS sebaiknya mulai menggali dan mempelajari lagi 

mengenai motif-motif yang dimiliki pembaca saat menggunakan 

sebuah media cetak, mempelajari lagi apa sesungguhnya keinginan 

pembaca dari berbagai aspek motif tidak hanya melihat dari aspek 

hiburan atau informasi saja.  

2. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kepuasan dalam 

mmebaca CINEMAGS dari setiap motif, maka saran untuk 

CINEMAGS hanyalah teruskan menjadi majalah film paling populer 

di Indonesia, dan teruskan menawarkan pembaca ulasan-ulasan 

berbobot mengenai sebuah film atau perfilman agar pembaca tidak 

merasa dangkal saat membaca dan mendapatkan sesuatu setelah 
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membaca, sehingga ke depannya bisa lebih baik dan matang lagi 

dalam menyajikan informasi bagi para khalayak. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian kuantitatif 

tidak hanya dengan 2 variabel saja, melainkan 3 atau lebih, karena 

akan lebih dalam membahas dan meneliti tentang kepuasan akan suatu 

media massa dari berbagai perspektif, tidak hanya berdasarkan motif 

saja. 
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