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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan bab sebelumnya, maka dapat

diambil kesimpulan sikap remaja Surabaya terhadap tayangan "Garage Life" di

NET TV yang dibagi menjadi 3 aspek sikap yakni:

1. Dalam penelitian ini, untuk aspek kognitif sikap remaja Surabaya terhadap

tayangan "Garage Life" di NET TV menunjukkan sikap positif. Artinya

responden memahami isi nama dan kendaraan custom, bahan - bahan

untuk diaplikasikan di kendaraan, serta memahami dunia custom culture.

Hal tersebut dikarenakan frekuensi responden menonton tayangan "Garage

Life" juga hampir 3 sampai 4 kali dalam sebulan dan terbukti jika

tayangan "Garage Life" sangat menarik perhatian bagi responden sehingga

membuat responden selalu ingin menonton tayangan tersebut.

2. Pada aspek afektif sikap remaja Surabaya terhadap tayangan "Garage Life"

di NET TV menunjukkan sikap positif. Artinya responden tertarik dalam

informasi nama dan kendaraan custom, tertarik pada bahan - bahan untuk

diaplikasikan di kendaraan, serta tertarik didunia custom culture.

3. Pada aspek konatif sikap remaja Surabaya terhadap tayangan "Garage

Life" di NET TV menunjukkan sikap positif. Artinya responden

cenderungan melakukan dan menirukan apa yang disajikan oleh "Garage

Life" mulai dari pemilihan nama kendaraan, jenis kendaraan yang akan
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dicustom sampai pemilihan bahan - bahan custom untuk diaplikasikan di

kendaraan tersebut.

4. Sikap responden secara umum (kognitif, afektif, dan konatif) sikap remaja

Surabaya terhadap tayangan "Garage Life" di NET TV menunjukkan sikap

positif. Artinya responden dapat menerima tayangan "Garage Life",

mereka memahami kendaraan yang akan dicustom, menikmati hasil

kendaraan setelah dicustom dan cenderung menirukan kendaraan yang

akan dicustom hingga bahan - bahan yang disajikan oleh "Garage Life"

sangat membantu untuk penonton jika ingin membangun kendaraan

custom culture tersebut. "Garage Life" digemari oleh mereka hanya untuk

mencari informasi tentang dunia custom culture. Selain itu juga dapat

memberikan warna yang berbeda dari acara - acara televisi pada umumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan oleh peneliti di atas, maka dapat

diajukan dengan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya tayangan seperti "Garage Life" di televisi, diharapkan

masyarakat mampu untuk memilih informasi mana yang dibutuhkan oleh

penonton dan informasi yang tidak dibutuhkan oleh penonton, serta

memfilter setiap tayangan - tayangan yang ada di televisi.

2. Pemerintah tetap harus bertindak tegas dalam mengawasi tayangan yang

disiarkan di televisi, karena begitu besar dampak yang ditimbulkan dari

tayangan yang negatif.
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3. Untuk perusahaan televisi diharapkan untuk selalu mengedepankan

muatan pendidikan dan informasi yang bermutu dalam setiap tayangannya

dan tetap mematuhi undang - undang penyiaran.

4. Untuk stasiun televisi NET dan program acara "Garage Life" durasi yang

ditayangkan sebaiknya lebih lama agar informasi yang disampaikan

mengenai dunia custom culture lebih banyak dikarena iklan yang terselip

di tayangan "Garage Life" cukup padat. Hal tersebut dimaksudkan agar

pemirsa menikmati tayangan tersebut dengan nikmat dan nyaman.


	



