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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan 

yaitu: 

1. motif mahasiswa mengakses drama korea melalui media telegram 

didominasi oleh motif informasi yaitu keinginan untuk mengetahui gaya 

komunikasi di negara korea (3,622) dan motif untuk ingin mengetahui 

kehidupan warga di Negara Korea Selatan. 

2. Tidak terdapat perbedaan rata-rata motif kepuasan informasi antara 

sebelum dan sesudah menonton drama Korea melalui media telegram; 

3. terdapat perbedaan rata-rata motif kepuasan identitas pribadi antara 

sebelum dan sesudah menonton drama Korea melalui media telegram; 

4. terdapat perbedaan rata-rata motif kepuasan integrasi dan interaksi sosial 

antara sebelum dan sesudah menonton drama Korea melalui media 

telegram; 

5. Tidak terdapat perbedaan motif kepuasan hiburan antara sebelum dan 

sesudah menonton drama Korea melalui media telegram. 

5.2. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah diperoleh, maka 

teori cognitive explanation of internet uses and gratification of interactive 

media habits dapat diimplementasikan pada unit amatan dan unit analisis 

penelitian. Teori konstruksi media LaRose (2015) dan evaluasi media dari 

Krisyantono (2006) telah diintegrasikan dengan variabel motif dan kepuasan 

dari McQuail (1987). Hasilnya ketiga teori tersebut menunjukkan gambaran 

kesenjangan variabel yang signifikan pada kedua dimensi GO dan GS yang 

dianalisis pada penelitian ini. 
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5.3. Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diperoleh implikasi praktis 

bahwa dengan mengakses drama Korea melalui media telegram akan 

meningkatkan kepuasan mahasiswa dari harapan yang diperoleh. Mahasiswa 

dapat mengevaluasi penggunaan akses digital untuk menonton film agar 

dapat memberikan ruang dan waktu yang ideal berbagi tugas dalam belajar. 

Peran media juga perlu ditingkatkan dari sisi pembangunan sumber daya  

manusia yang lebih cerdas mengingat tingginya intensitas akses internet saat 

ini. 

5.4. Keterbatasan Penelitian 

Perancangan dan hasil penelitian ini memiliki keterbatasan antara 

lain: 

1. Pengambilan instrument masing-masing dimensi satu sehingga variasi 

penilaian item kuesioner belum dapat diperluas; 

2. Latar belakang subjek penelitian adalah mahasiswa dengan karakteristik 

pengetahuan pendidikan tinggi, sehingga belum dapat digeneraliasi pada 

masyarakat secara umum. 

5.5. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi penelitian saran yang 

diberikan pada penelitian ini adalah agar mahasiswa lebih mengutamakan 

manajemen waktu yang baik dalam membagi kesempatan untuk mengakses 

drama Korea. Ekspektasi yang tinggi diperoleh dari kesenjangan motif dan 

kepuasan akan menimbulkan cerita kehidupan nuansa dunia fiksi yang 

berbeda dari kehidupan sehari-hari. Realitas manusia sebagai makhluk 

sosial yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang lebih bagus perlu 

dikuatkan dari tantangan intensitas akses di dunia internet. 

 

 

 

 


