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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat perbedaan tingkat 

kepuasan khalayak mahasiswa dalam menonton program m Indonesia 

Lawyers Club (ILC) di Tv One. Dari hasil analisis penelitian, maka penulis 

memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Adanya kepuasan oleh mahasiswa fakultas hukum pada indicator 

informasi, identitas pribadi juga integrative dan interaksi sosial. 

Namun pada indicator hiburan, mahasiswa fakultas hukum tidak 

mendapatkan kepuasan dari tayangan program Indonesia Lawyers 

Club (ILC) di TV One. 

2. Sedangkan mahasiswa fakultas ekonomi terjadi kepuasan dan 

ketidakpuasan pada masing-masing indicator. 

 Pada indicator informasi, mahasiswa fakultas ekonomi 

mendapatkan kepuasan pada dimensi informasi terkini namun 

tidak mendapatkan kepuasan pada dimensi pengetahuan 

seputar hukum dan pencarian solusi. 

Perbedaan Tingkat..., Rahma Dwi Putra, FIKOM UMN, 2013



 

 Pada indicator identitas pribadi, mahasiswa fakultas ekonomi 

mendapatkan kepuasan pada dimensi pencarian tokoh teladan 

namun tidak mendapatkan kepuasan pada dimensi penguatan 

jati diri. 

 Pada indicator integratif dan interaksi sosial, mahasiswa 

fakultas ekonomi mendapatkan kepuasan pada dimensi 

pencarian bahan percakapan namun tidak mendapatkan 

kepuasan pada dimensi menjadi bagian penting dari sebuah 

permasalahan hukum. 

 Pada indicator hiburan, mahasiswa fakultas ekonomi 

mendapatkan kepuasan pada dimensi menyaksikan perdebatan 

namun tidak mendapatkan kepuasan pada dimensi 

menyalurkan emosi.. 

3. Tingkat kepuasan khalayak mahasiswa hukum pada dimensi motif 

informasi dalam menonton program Indonesia Lawyers Club (ILC) di 

TV One lebih tinggi daripada tingkat kepuasan khalayak mahasiswa 

ekonomi. 

4. Tingkat kepuasan khalayak mahasiswa hukum pada dimensi integratif 

pribadi dalam menonton program Indonesia Lawyers Club (ILC) di 

TV One lebih tinggi daripada tingkat kepuasan khalayak mahasiswa 

ekonomi. 
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5. Tingkat kepuasan khalayak mahasiswa hukum pada dimensi integratif 

sosial dalam menonton program Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV 

One lebih tinggi daripada tingkat kepuasan khalayak mahasiswa 

ekonomi. 

6. Tingkat kepuasan khalayak mahasiswa hukum pada dimensi hiburan 

dalam menonton program Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One 

lebih rendah daripada tingkat kepuasan khalayak mahasiswa ekonomi. 

7. Adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan mahasiswa 

hukum dengan tingkat kepuasan mahasiswa eknomi dalam menonton 

program Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One. 

8. Dari apa yang telah penulis jelaskan diatas, penulsi dapat 

menyimpulkan bahwa secara umum tingkat kepuasan yang didapat 

oleh khalayak mahasiswa hukum dalam menonton program Indonesia 

Lawyers Club di TV One lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat 

kepuasan khalayak mahasiswa ekonomi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi stasiun televisi 

di Indonesia, ada pun saran-saran tersebut sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 

sejenis yang kedepannya akan dilakukan. Untuk penelitian yang 
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mendatang, penulis memiliki saran untuk dilakukannya penelitian 

dengan metode kualitatif agar dapat menggali informasi yang lebih 

dalam serta akurat. 

 Penelitian selanjutnya dapat mencari tahu adakah pengaruh 

dari frekuensi menonton program Indonesia awyers Club (ILC) 

di TV One terhadap motif dan kepuasan khalayak. 

2. Bagi seluruh stasiun televisi, khususnya Tv One sebagai pemilik dari 

program acara Indonesia Lawyers Club (ILC) diharapkan dapat 

mempertahankan kinerja baiknya dalam membuat program-program 

yang bermutu. Salah satu contohnya program ILC tersebut yang dapat 

memberikan kepuasan bagi khalayak mahasiswa hukum. 

3. Namun, penulis ingin menyarankan agar dibuat juga program-program 

sejenis yang ditujukan kepada khalayak lain diluar khalayak bidang 

hukum (Pengacara, Jaksa, Kepolisian, Hakim, Mahasiswa), agar pihak 

stasiun TV dapat memberikan kepuasan yang merata bagi seluruh 

khalayaknya. 
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