
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



132 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan tingkat kepuasan khalayak 

ibu rumah tangga Pulau Damar dalam menonton program Metro Siang dan Kabar 

Siang. Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik simpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan tingkat kepuasan ibu rumah tangga Pulau Damar dalam 

menonton program Metro Siang dan Kabar Siang. Ibu rumah tangga Pulau 

Damar lebih banyak mendapatkan kepuasan dalam menonton program Metro 

Siang dibandingkan program Kabar Siang. 

2. Pada dimensi informasi, ibu rumah tangga Pulau Damar lebih mendapatkan 

kepuasan ketika menonton program Metro Siang yaitu pada indikator 

informasi peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan tempat 

tinggal, informasi di bidang politik dan kriminal. Meskipun pada indikator 

informasi mengenai peristiwa terkini di bidang ekonomi dan informasi 

mengenai peristiwa terkini di bidang sosial dan kemanusiaan, ibu rumah 

tangga Pulau Damar mendapatkan kepuasan dalam menonton program Kabar 

Siang, namun ibu rumah tangga Pulau Damar lebih mendapat kepuasan 
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dimensi informasi ketika menonton program Metro Siang dibandingkan Kabar 

Siang. 

3. Pada dimensi identitas pribadi dengan indikator untuk memperoleh penunjang 

nilai-nilai yang menjadikan ibu rumah tangga yang memiliki wawasan luas 

dan dimensi integrasi dan interaksi sosial dengan indikator untuk menemukan 

bahan percakapan dan interaksi sosial dengan suami, tetangga, dan teman-

teman terdekat, ibu rumah tangga Pulau Damar sama-sama mendapatkan 

kepuasan menonton program Metro Siang dan Kabar Siang. Namun jika 

dilihat dari selisih mean kedua program tersebut, ibu rumah tangga Pulau 

Damar lebih mendapat kepuasan ketika menonton program Metro Siang.  

 

5.2 Saran 

1. Saran Akademis 

 Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referesi bagi peneliti 

yang lainnya. Peneliti lain juga diharapkan tidak hanya meneliti tentang tingkat 

kepuasannya saja, tetapi juga melihat latar belakang pekerjaan ibu rumah tangga di 

rumah yang mempengaruhi motif dan frequency menonton berita tv. 

2. Saran Praktis 

 Sebagai program berita di siang hari, tidak ada salahnya jika menayangkan 

berita softnews. Karena jenis berita televisi tidak hanya berita hardnews, namun ada 
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juga berita softnews. Apalagi rata-rata penonton pada jam 12 siang adalah wanita 

salah satunya ibu rumah tangga. Meskipun ibu rumah tangga memiliki motif 

menonton berita, namun mereka juga memiliki motif mendapatkan hiburan atau 

berita unik ketika menonton program Metro Siang dan Kabar Siang.   
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