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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis pemaknaan khalayak dalam tayangan How to 

Act Indonesian Episode 1 Karya Sacha Stevenson 2013, dapat disimpulkah bahwa 

1. tayangan How to Act Indonesian dimaknai secara dominant-

hegemonic, negotiated, dan oppositional. Variasi pemaknaan ini 

dipengaruhi oleh kerangka pengetahuan, relasi produksi dan 

infrastruktur teknis dari masing-masing informan. 

2. Berdasarkan ragam dari pemaknaan, peneliti menemukan faktor-

faktor yang dianggap melatarbelakangi pemaknaan informan 

terhadap tayangan How to Act Indonesian yaitu pola interaksi di 

keluarga, ritual budaya, latar belakang pendidikan dan pengalaman 

empiris dari informan. 

3. Agama tidak melatarbelakangi pemaknaan informan. Hal tersebut 

terlihat dari pemaparan keempat informan ketika memaknai 

tayangan How to Act Indonesian Episode 1.  

Pemaknaan Khalayak..., Swantika Metta, FIKOM UMN, 2014



147 
 

4. Dalam proses produksi makna tekstual terliat bahwa enkoder 

memiliki riset cukup mendalam tetapi hanya dapat memaparkan 

sebagian perilaku orang Indonesia saja. Tayangan perilaku orang 

Indonesia dalam How to Act Indonesian tidak dapat mewakili 

perilaku orang Indonesia secara keseluruhan.  

5. Meskipun informan memaknai secara beragam, informan dalam 

penelitian ini tidak ada yang merasa terpojokkan, terhina atau 

tersudutkan dari tayangan How to Act Indonesian Episode 1. 

Keempat informan menganggap tayangan How to Act Indonesian 

adalah tayangan yang menghibur tetapi sekaligus mengkritik. 

6. Enkoder memiliki motif kapitasme dalam memproduksi tayangan 

How to Act Indonesian. Hal tersebut terlihat pemilihan judul yang 

kotroversial menjadikan tayangan How to Act Indonesian agar 

banyak disaksikan dan menjadi buah bibir. 

7. Media baru khususnya Youtube kini dapat menjadi alternatif 

menonton televisi ataupun media konvensional lainnya bagi 

khalayak. Terlihat dari pernyataan informan yang mengatakan 

bahwa tayangan Youtube lebih menarik daripada televisi. 
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5.2 Saran 

 

Penelitian studi resepsi oleh Stuart Hall sangat menarik untuk diteliti. 

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mengkaji pemaknaan 

khalayak asing (bukan orang Indonesia) agar dapat menjabarkan apakan tayangan 

ini dapat menimbulkan stigma negatif bangsa Indonesia di mata asing. Peneliti 

selanjutnya juga dapat meneliti pada level makro yaitu dengan penelitian 

kuantitatif untuk mengetahui pemakanaan khalayak secara umum terhadap 

tayangan How to Act Indonesian. 

Bagi pelaku produsen konten media baru khususnya media Youtube 

harus lebih berhati-hati dalam memproduksi pesannya terutama untuk konten 

yang berhubungan dengnan suku, ras, dan agama. Indonesia terdiri dari suku, ras 

dan agama yang berbeda maka terdapat perbedaan referensi dan pengetahuan 

yang berbeda pula. Pelaku konten media (enkoder) harus lebih berhati-hati karena 

enkoderlah yang memiliki posisi yang lebih berkuasa untuk menciptakan makna. 

Jangan sampai niat membuat lelucon tetapi dapat berakibat menyinggung norma, 

sosial dan budaya masyarakat karena motif ingin terkenal dan sebagai mata 

pencaharian. 

Bagi masyarkat, agar lebih berhati-hati dalam menkonsumsi konten 

media khususnya media internet yang tidak memiliki lembanga kontrol terhadap 

konten. Masyarakat lebih dibekali dengan media literasi agar tidak hanya 

memberikan penilaian secara prematur tetapi dapat menkaji teks atau wacana 

yang ia konsumsi lebih dalam. 
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