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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab IV maka

dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) aspek yang mendasari penonton untuk

menyaksikan program tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak di ANTV, yaitu

aspek kognitif (pengetahuan tentang sinetron Jodoh Wasiat Bapak), aspek afektif

(perasaan suka atau tidak suka/emosional terhadap tayangan sinetron Jodoh

Wasiat Bapak) dan aspek konatif (perilaku/tindakan yang dilakukan setelah

menonton tayangan Jodoh Wasiat Bapak). Dari ketiga aspek sikap tersebut,

diketahui bahwa ketiganya bersifat positif. Hal ini dapat disimpulkan apa yang

diberikan stasiun ANTV khususnya sinetron Jodoh Wasiat Bapak sangat diterima

pemirsa karena banyak terdapat hikmah pada setiap episode yang membuat

penonton mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam hidup ini.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan survey pada objek penelitian, maka

peneliti mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Media massa sebagai salah satu sumber informasi, pendidikan dan hiburan

diharapkan mampu menampilkan tayangan-tayangan yang cerdas dan benar-

benar mendidik sehingga dengan demikian akan muncul sikap yang positif

dalam diri pemirsanya.
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2. Media massa setelah menampilkan tayangan-tayangan yang mendidik dan

informative diharapkan dapat mengemas tayangan tersebut secara apik agar

dapat menarik perhatian pemirsa sebagai khalayak media untuk tetap

menontonnya, meliputi komunikator yang bertindak sebagai penyampai pesan,

cara menyampaikan pesan, serta muatan atau isi pesan yang berbobot. Dan

jika materi atau hal yang disampaikan adalah hal yang baru maka sebaiknya

dijelaskan secara rinci kepada pemirsa, sehingga pesan yang disampaikan

akan diserap dan dipahami pemirsa dengan maksimal.

3. Bagi pemirsa Surabaya disarankan lebih selektif dalam menonton sinetron

Jodoh Wasiat Bapak sehingga pemirsa tidak hanya menganggap menonton

acara di televisi tersebut sebagai hiburan saja tetapi dapat mengambil pesan-

pesan yang bernilai positif dari sinetron ini.

4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan jenjang umur sesuai

segmentasi yang terdapat dalam sinetron tersebut, sehingga bisa mendapatkan

hasil yang lebih relevan agar menjadi bahan acuan bagi sinetron itu sendiri.


