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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Media massa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi 

setiap hari, kapan saja dan dimana saja antara satu orang dengan orang yang lain. 

Media massa terbagi menjadi tiga jenis yaitu media massa cetak, media massa 

elektronik dan media massa cyber. Majalah adalah salah satu jenis dari media massa. 

Majalah terdiri dari sekumpulan kertas cetakan yang disatukan. Majalah Dinamis 

merupakan suatu sarana dimana suatu berita, informasi serta dokumentasi 

dikumpulkan menjadi suatu media baca yang berfungsi sebagai media informasi Bagi 

pegawai yang diterbitkan dan diedarkan di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Riau.  

Dari penyajian data dan hasil analisa, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa respon pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap 

penyebaran informasi pada Majalah Dinamis adalah baik Hal ini terbukti dari analisa 

Pada bagian Perhatian (Pengetahuan atau Afektif), Perhatian (Pengetahuan atau 

Afektif) dan Perhatian (Pengetahuan atau Afektif). Dari ke-3 indikator diatas dapat 

disimpulkan respon pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 

mendapat persentase data nilai yaitu 76.66 %. Angka ini terdapat antara 61% - 80% 

dengan tolak ukur Baik. 

 

B. Saran 

Setelah diketahui hasil dari suatu penelitian ini, selanjutnya peneliti juga 

menerima saran pembaca sebagai masukan bagi peneliti, dan peneliti juga memberi 

saran sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi yang terkandung 

dalam penelitian ini, adapun sarannya sebagai berikut: 
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1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan media cetak dapat menjalankan 

peranannya sebagai media yang dapat memberikan informasi, hiburan dan 

pendidikan bagi pembacanya. 

2. Dengan adanya penelitian ini semoga media massa khususnya Majalah Dinamis 

agar dapat lebih meningkatkan kualitas isi informasi yang disajikan dan terus 

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menerima dan mendapatkan 

informasi yang benar-benar dibutuhkan dan aktual penyebarannya. 

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan  media cetak masih dapat terus 

berkembang dan tidak tertinggal dari media elektronik dengan terus memperbaiki 

kualitas peran dari fungsi media itu sendiri. 

4. Dengan penelitian ini semoga dapat dimanfaatkan kepada lembaga, baik lembaga 

pendidikan ataupun lembaga lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 


