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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian 

ini : 

1. Pemilihan jenis sepeda motor matic dipengaruhi oleh 

karakter dan psikografis seperti : senang belajar dan ingin 

berkembang, sering memotivasi diri sendiri, mengutamakan 

harga dalam membeli suatu produk, senang berkumpul 

dengan orang lain atau kerabat dekat, dan menjunjung 

tinggi kejujuran dan kesopanan.  

 

Pemilihan jenis sepeda motor sport dipengaruhi oleh 

karakter dan psikografis seperti : sering mengikuti kata hati 

atau perasaan, bersikap inisiatif, bertanggung jawab, tidak 

mudah putus asa, senang berkumpul dengan orang lain atau 

kerabat dekat, dan senang mencoba hal-hal baru.  

 

2. Pengguna sepeda motor sport mempunyai antusiasme yang 

lebih tinggi dalam hal penerimaan media komunikasi yang 

dilakukan oleh Honda dan mementingkan segmentasi 

produk yaitu akselerasi dan kecepatan yang tinggi pada 

sepeda motor. 
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Pengguna sepeda motor matic lebih mementingkan 

segmentasi promosi yaitu event-event lomba yang 

dilakukan oleh pihak Honda. 

 

6.2 Saran 

Karena penelitian ini berfokus pada sepeda motor merek Honda 

jenis matic dan sport saja, maka perlu dilakukannya penelitian 

pada : 

1. Sepeda motor merek Honda jenis bebek dan sport atau 

matic dan bebek. 

2. Responden yang berusia dari 17 tahun hingga lebih dari 45 

tahun. 

3. Penambahan variabel pertanyaan kuesioner mengenai lama 

penggunaan sepeda motor. 
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