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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

IV.1. KESIMPULAN 

 

  Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan tentang Bagaimana Intensitas 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya dalam membaca majalah media internal 

Gapura. Dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah peneliti lakukan, maka 

kesimpulan awal  mengenai Bagaimana Intensitas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota 

Surabaya dalam membaca majalah media internal Gapura dapat dilihat dari tiga aspek 

berikut ini:   

a. Frekuensi membaca Majalah Gapura  

Jika dilihat dari aspek Frekuensi membaca maka dapat disimpulkan pembaca 

majalah Gapura yang mayoritas pembacanya adalah PNS Pemkot Surabaya  

cenderung jarang mengkonsumsi/membaca majalah ini setiap bulannya. Akan 

tetapi jika diamati lebih detail merujuk pada profil khalayak yang meliputi Jenis 

Kelamin, Usia, Status Pendidikan, Pangkat/Golongan Pegawai dan Lama Pegawai 

Bekerja menunjukkan bahwa frekuensi membaca majalah Gapura cenderung 

sedang atau rutin. 
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b. Durasi membaca Majalah Gapura 

Jika dilihat dari aspek Durasi membaca, maka pembaca majalah Gapura 

mempunyai tingkat durasi membaca yang cenderung Rendah, hal ini dapat dilihat 

dari jumlah waktu membaca mayoritas responden dalam sehari ( tidak dalam satu 

waktu ) yang menunjukkan waktu membaca  30 menit-1 jam. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas pembaca majalah Gapura cenderung hanya 

membaca majalah ini sebagai pengisi waktu luang atau bahkan cenderung hanya 

melihat-lihat rubrik majalah ini tanpa membacanya. Akan tetapi jika diamati lebih 

detail merujuk pada profil khalayak yang meliputi Jenis Kelamin, Usia, Status 

Pendidikan, Pangkat/Golongan Pegawai dan Lama Pegawai Bekerja menunjukkan 

bahwa frekuensi membaca majalah Gapura cenderung sedang atau rutin. 

 

c. Intensitas membaca Majalah Gapura  

Maka dari hasil analisa data menunjukkan bahwa tingkat Intensitas mayoritas 

pembaca majalah Gapura cenderung Sedang. Dimana secara jelas dapat 

digambarkan bahwa pembaca merasa tertarik terhadap teknik penyajian & unsur-

unsur penyusun majalah ini ( seperti kejelasan tulisan, kombinasi warna, dsb, ) 

walaupun ,sebagian besar pembaca majalah Gapura cenderung membaca majalah 

ini hanya untuk pengisi waktu luang tanpa mencerna informasi dalam rubrik-

rubrik yang disajikan secara serius, Sehingga informasi yang disajikan setiap 

bulannya cenderung dilupakan begitu saja setelah mereka membaca majalah ini. 

Selain itu, para pembaca juga cenderung hanya membaca rubrik-rubrik yang 

mereka minati dan melewatkan yang lainnya. Hal ini di sebabkan para pembaca 
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merasa kurang merasakan manfaat ketika membaca majalah Gapura bagi 

pekerjaan mereka. Sehingga beberapa rubrik yang cenderung menyajikan 

informasi tentang kegiatan yang didukung pemkot Surabaya seperti Program Kota 

kurang mendapatkan atensi yang tinggi dari pembaca, akan tetapi  rubrik-rubrik 

seperti rubrik kesehatan, rubrik teknologi, atau rubrik masakan lebih mendapatkan 

atensi lebih besar.   

IV.2. SARAN 

 Dari hasil penelitian ini, selain peneliti dapat memberikan kesimpulan, peneliti 

juga merumuskan saran sebagai berikut: 

1. Merujuk dari hasil penelitian bahwa intesitas membaca para PNS pemkot 

Surabaya terhadap majalah ini cenderung sedang, diharapkan redaksi majalah 

Gapura kedepannya dapat meningkatkan kualitas dari majalah Gapura baik dari 

sisi rubrikasi maupun unsur-unsur penyusunnya, sehingga pembaca dapat lebih 

intens dalam mengkonsumsi majalah ini. 

2.  Selain itu dari segi isi informasi majalah. Diharapkan kedepannya redaksi juga 

dapat memberikan isi informasi yang kiranya dapat bermanfaat bagi pekerjaan 

para PNS sehingga merek dapat bekerja dengan optimal. 

3. Mengingat penelitian ini hanya sebatas meneliti intensitas dalam membaca media 

massa yang di lihat dari aspek frekuensi, dan durasi pembaca media. Peneliti 

berharap kedepannya penelitian ini dapat dikembangkan dan lebih diperdalam 

lagi walaupun dengan subjek dan objek yang berbeda oleh peneliti lain.
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