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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara konsumsi media 

yang didorong oleh motif dengan tingkat kepuasan khalayak program berita Hallo Tangerang 

terhadap informasi yang didapatkan setelah mereka mengkonsumsi informasi dari program 

berita Hallo Tangerang sebagai media untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Dari 

analisi hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian yang telah dilakukan kepada sejumlah responden yang merupakan 

pemirsa dari Hallo Tangerang, yaitu warga Tangerang, Kecamatan Ciledug, 

Kelurahan Sudimara Barat, maka hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan 

yang signifikan dan positif antara konsumsi program berita Hallo Tangerang dengan 

tingkat kepuasan informasi khalayak 

2. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan  antara konsumsi media dan tingkat 

kepuasan informasi yang dirasakan khalayak, walaupun rendah. Hal ini menunjukan 

Cahaya Televisi Banten sebagai stasiun televisi yang menyiarkan program berita 

Hallo Tangerang masih berusaha memberikan informasi dan memenuhi kebutuhan 

khalayaknya. Informasi dari Hallo Tangerang yang sudah dapat memuaskan 

khalayaknya adalah mengenai informasi pariwisata dan permasalahan di sekitar 

daerah Tangerang dan pemaparan solusinya. Namun masih belum baik dalam 

menyajikan informasi yang aktual dan informasi mengenai budaya lokal Tangerang. 
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5. 2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat. Penulis memberikan 

beberapa saran yang bermanfaat bagi program berita Cahaya Televisi Banten, Hallo 

Tangerang atau televisi – televisi lokal lain, maupun penelitian – penelitian mendatang. 

Adapun saran – saran yang diberikan penulis adalah berikut : 

1. Bagi program berita televisi lokal, Hallo Tangerang, atau program berita televisi lokal 

lainnya. Mengingat adanya hubungan antara pengguna media dan tingkat kepuasan, 

sebaiknya lebih berinovasi untuk mencari apa sebenernya keinginan dan kebutuhan 

yang diharapkan masyarakat daerah terhadap media lokalnya. Sehingga untuk ke 

depannya bisa lebih baik lagi dalam menyajikan informasi bagi para khalayak. 

2. Pada penelitian ini masih terdapat banyak audiens yang merasa sangat tidak puas 

disetiap item kuisioner, terutama pada bagian penyajian informasi aktual, 

pengetahuan budaya lokal daerah Tangerang, dan pengetahuan kesehatan. Hal ini bisa 

menjadi bahan pertimbangan bagi program Hallo Tangerang untuk melakukan 

evaluasi memperbaiki penyajian informasi demi memenuhi kepuasan khalayaknya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan perbandingan kepuasan antara beberapa 

media massa terutama kajian mengenai televisi lokal dengan metode kuantitatif, atau 

dengan kualitatif untuk menggali lebih dalam motif kebutuhan yang ingin dicari oleh 

khalayak terhadapa media massa yang mereka gunakan sebai sumber informasi, dan 

apakah kebutuhan tersebut sudah disajikan oleh media massa yang merak pilih. 
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