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BAB VI 

Penutup 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis, penulis dapat beberapa kesimpulan 

mengenai efek tabloid OtoPlus dan MotorPlus terhadap anggota komunitas YVCI-Sa.  

Komunitas YVCI-Sa memberi pengaruh yang besar pada informan. Karena YVCI-Sa 

sebagai grup reference dari informan. Berikut ini adalah kesimpulan yang penulis 

temukan dalam penelitian ini 

1. Informan dalam penelitian ini menjadikan tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

yang dikonsmsinya sebagai suber informasi dalam memodifikasi motor. 

Selain itu dipengaruhi jugai oleh uang dalam memodifikasi motor karena uang 

memberi pengaruh dalam kegiatan modifikasi motor. 

2. Informasi dan tips yang disampaikan oleh tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

dalam setiap edisinya memberi informasi kepada informan. Dan informan 

penah mempraktekan informasi tersebut. 

3. Informasi tentang kegiatan balapan yang disampaikan oleh tabloid OtoPlus 

dan MotorPlus memberikan informasi kepada informan. Namun informan 

tidak terlalu minat sehingga jarang menyaksikan kegiatan tersebut. Hal ini 

disebabkan oleh tidak adanya minat dan juga adanya faktor lain seperti lokasi 

yang jauh, dan juga biaya. 

4. Informan mengetahui tentang safety riding dalam berkendara yang 

disampaikan oleh tabloid OtoPlus dan MotorPlus memberikan informasi. 

Namun dalam pelaksanaanya semua informan tidak selalu menerapkan dalam 

kegiatan sehari – hari. Tapi saat pada kumpulan mereka menerapkan safety 

riding dalam berkendara. 
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5. Komunitas YVCI-Sa mengatur hubungan dengan komunitas motor lain. Hal 

ini yang diikuti oleh anggotanya dalam kegiatan touring, jambore. Keputusan 

yang diambil adalah secara mufakat dengan dirapatkan terlebih dulu. 

6. Jika dilihat dalam tipologi efek Denis Mc, Quaill efek yang direncanakan oleh 

OtoPlus dan MotorPlus ternyata muncul pada informan. Yaitu efek news 

learning yang meliputi meliputi trend modifikasi motor, info dan tips 

otomotif, berita kegiatan balapan, dan safety riding.  

7. Selain efek terencana muncul pula efek yang timbul diluar perencanaan dari 

tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Efek itu adalah distribusi pengetahuan dan 

reaksi individu. Efek distribusi pengetahuan terjadi karena adanya interaksi 

dari anggota YVCI-Sa dengan anggota lainya. Mereka saling berinteraksi dan 

membahas tentang informasi tentang motor. Dari sinilah terjadilah penyebaran 

info dan tips dan penyebaran pengetahuan tentang otomotif. Hal ini terlihat 

pada reaksi informan yang tidak selalu berperilaku safety riding. Namun 

dalam kegiatan YVCI-Sa semua informan safety riding. Dalam hal dapat 

disimpulkan jika aturan yang diterapkan pada YVCI-Sa lebih memberi 

pengaruh dari pada yang disampikan oleh OtoPlus dan MotorPlus. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas penulis akan memberikan saran terhadap 

komunitas YVCI-Sa dan tabloid OtoPlus dan MotorPlus: 

 

6.2.1 Komunitas YVCI-Sa 

1. Dari penelitian diketahui adanya pertukan informasi tentang otomotif dari 

dalam komunitas YVCI-Sa. Oleh karena itu sebaiknya pola komunikasi antar 

anggota harus dipertahankan. Karena diketahui pola komunikasi ini 

memberikan info dan pengetahuan di bidang otomotif bagi anggotanya. 

2. Dari penelitian ini ditemukan jika safety riding pada semuanya belum 

konsisten, tapi selama di komunitas dapat menerapkanya. Oleh karena ini 
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komunitas harus berperan aktif dalam meningkatkan safety riding bagi 

anggotanya, karena kecelakaan sewaktu – waktu dapat terjadi diluar 

perkiraan. 

 

6.2.2 Tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

1. Semua informan mendapatkan informasi tentang info dan tips otomotif serta 

berita tentang trend modifikasi motor. Sebaiknya tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus perlu melakukan penambahan rubrik yang berkaitan dengan info 

dan tips tentang otomotif dan tentang trend modifikasi motor. 

2. Berdasarkan penelitian ini diketahui jika komunitas memberi pengaruh dalam 

penerapan safety riding. Tabloid OtoPlus dan MotorPlus perlu melakukan 

sosialisasi safety riding dengan menggandeng komunitas motor. Karena 

informasi yang disampaikan seputar safety riding kurang memberi kesadaran 

pada pembacanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


