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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis beserta pembahasan yang telah dikemukakan 

di bab empat, peneliti menyimpulkan bahwa program acara talk show Kick Andy, 

dalam hal ini Kick Andy on Location, khususnya pada episode “Harmoni Anak 

Bangsa” dengan tema “Kebutaan tidak Memupus Semangat” merepresentasikan 

kegigihan hidup di dalamnya, yakni melalui tanda-tanda (ikon, indeks, simbol) 

yang muncul baik secara verbal maupun non-verbal di beberapa scene dari 

episode tersebut. 

  Pada episode dan tema tersebut, Kick Andy menyajikan konten yang 

tidak sekedar memberi informasi mengenai dunia tunanetra, melainkan juga 

memberi inspirasi sekaligus motivasi bagi para penontonnya, yakni dengan 

memunculkan tanda-tanda yang mengandung makna kegigihan hidup dari para 

penyandang tunanetra di beberapa scenenya.  

  Salah satu contohnya terlihat pada Gambar 4.13 di mana pada scene 

tersebut terlihat kegigihan hidup dari para penyandang tunanetra yang ada di 

Yayasan Sahabat Mata. Meskipun indera penglihatan mereka sudah tidak dapat 

digunakan lagi, mereka masih mau berusaha untuk melakukan aktivitas seperti 

layaknya manusia normal sekaligus mau mempelajari kegiatan yang dilakukan 

oleh para penyandang tunanetra.  
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  Beberapa scene yang ada pada episode dan tema tersebut menunjukkan 

bahwa para anggota yang tergabung di Yayasan Sahabat Mata dan juga di radio 

Sahabat Mata (SAMA FM) tidak patah semangat, tidak putus harapan, dan tidak 

putus asa untuk dapat menjalani kehidupannya di tengah keterbatasan fisiknya, 

melainkan mereka tetap menunjukkan rasa semangat, keceriaan, kepercayaan diri, 

serta sikap pantang menyerah, di mana kesemuanya itu muncul dari tanda audio 

maupun visual yang ditayangkan oleh Kick Andy. Itulah bentuk kegigihan hidup 

dari para penyandang tunanetra yang dikisahkan oleh Kick Andy. 

 

5.2 Saran 

  Berikut beberapa saran dari peneliti, baik bagi akademisi maupun bagi 

praktisi media: 

 Bagi akademisi, peneliti menyarankan agar fenomena dari penelitian ini 

kembali diteliti secara lebih mendalam sekaligus dikembangkan, baik 

dengan menggunakan metode penelitian yang serupa maupun dengan sudut 

pandang yang lain. 

 Bagi para praktisi media di Indonesia, peneliti menyarankan agar format 

dari program acara talk show lebih menyajikan informasi yang mampu 

mengedukasi sekaligus memberikan inspirasi bagi masyarakat, tidak hanya 

mengagung-agungkan informasi yang sensasional. 
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