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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pesan motivasi yang peneliti peroleh melalui metode deskriptif kualitatif, 

dengan menggunakan coding contain analysis, dalam video youtube Merry Riana 

pada bulan Januari hingga Desember 2019, dapat disimpulkan menjadi beberapa 

kategori sesuai teori motivasi kebutuhan Abraham Maslow, dengan lima tingkatan 

yang dibutuhkan manusia. 

Pertama, di tingkatan terendah terdapat Fisiologis adalah kebutuhan untuk 

dapat hidup. Jika kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka manusia tidak bisa 

melangkah ke jenjang selanjutnya. Indikator dari fisiologis, peneliti simpulkan 

menjadi tiga yakni sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat 

tinggal). Kedua Rasa Aman, bermakna aman dari ganguan apapun, dengan 

indikator keamanan fisik dan psikologis. Ketiga, Sosial merupakan kebutuhan 

untuk merasakan cinta dan kasih sayang, indikatornya B-Love dan D-Love. 

Selanjutnya ketegori Penghargaan merupakan keinginan seseorang untuk dihargai 

dan dihormati atas prestasinya. Indikator yang dihasilkan yaitu penghormatan dari 

diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Terakhir, terdapat kategori 

aktualisasi diri yaitu yang berkaitan dengan potensi yang sesungguhnya dan 

keinginan terhadap diri sendiri, indikatornya yaitu pengembangan diri. 

Berdasarkan hasil coding contain analysis untuk menentukan frekuensi 

yang sering muncul. Presentase tertinggi dihasilkan oleh kategori rasa aman di 

indikator psikologis, dengan data yang berjumlah 41%. Untuk tingkat sedang di 

hasilkan oleh indikator penghargaan pada kategori aktualisasi diri sejumlah 25%. 

Sedangkan kategori yang jarang muncul yaitu fisiologis, indikator sandang 

dengan total presentase 1%. Maka, dapat disimpulkan bahwa isi pesan motivasi 

dalam youtube Merry Riana di tahun 2019, lebih cenderung memunculkan pesan 

motivasi menggunakan tema  psikologis, yang berguna untuk peningkatan potensi 

dari dalam diri seseorang, dengan trend tertentu pada setiap bulannya.  
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5.2 Saran 

 Khususnya bagi akun youtube Merry Riana, jika sebuah memiliki banyak 

konten. Hendaknya memberikan pembeda di setiap isi video dengan tampak jelas, 

sehingga dapat memundahkan peneliti lain agar lebih dalam lagi untuk melakukan 

penelitian. Selayaknya, dalam mendeskripsikan sebuah konten disertai atas 

kalimat yang mendetail serta pada inti kalimat tidak disamakan dengan konten 

lain, agar mudah dipahami oleh khalayak. 

 Bagi penelitian selanjutnya, agar bisa dilanjutkan dengan metode 

pendekatan menggunakan kuantitatif. Teknik pengumpulan data, dilakukan 

dengan cara triangulasi sumber, sehingga mendapatkan bahan sebagai bukti 

penelitian, lebih mendalam.  

 Bagi masyarakat,   agar selalu memilih dalam menonton video di dalam 

youtube. Tidak semua konten di dalamnya berisi mengenai fakta yang terjadi di 

lapangan. Namun di dalam youtube Merry Riana bisa dijadikan pembelajaran, 

agar bisa mengetahui bagaimana nantinya akan melangkah, sehingga 

meminimalisir penyesalan yang telah dirasakan. 

 Bagi mahasiswa, khususnya ilmu komunikasi. Untuk selanjutnya 

penelitian dapat dilanjutkan untuk menganalisis lebih dalam dengan menggunakan 

teori lain, sebagai pembanding penelitian ini. Diharapkan penelitian ini berguna 

sebagai tambahan data untuk peneliti serta dapat bermanfaat bagi pembaca agar 

menambah ilmu di bidang komunikasi. 
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