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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  

 Dari analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan lewat 

wawancara terbuka terhadap ke empat informan penonton tayangan Tonight Show 

pada pemaknaan mereka terhadap informasi dan hiburan yang disampaikan, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki interpretasi yang berbeda-beda. 

Diantaranya, adalah sebagai berikut : 

1. Keempat informan berada dalam posisi Dominan ketika mereka memaknai 

topik dan pembawa acara dalam tayangan Tonight Show. Mereka semua 

merasa bahwa tayangan ini, mampu menampilkan topik-topik yang 

menarik dan bagus dengan tetap menampilkan unsur hiburan di dalamnya. 

Mereka juga menganggap para pembawa acara dan topik yang dibawakan 

sudah cukup sesuai.  

2. Ada pula yang dimaknai dengan pemaknaan Negosiasi oleh ke empat 

informan, hal tersebut adalah segmen yang disajikan dalam tayangan 

Tonight Show, hal itu disebabkan para penonton Tonight Show yang lebih 

banyak menyukai unsur hiburannya saja dalam tayangan ini, ke empatnya 

tidak begitu menanggapi unsur informasi yang diberikan dalam acara 

tersebut. 
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1. Yang terakhir adalah Oposisi, Dudi dan Haris masuk kedalam posisi 

tersebut dalam memaknai dampak dan pengaruh yang diberikan dari 

tayangan Tonight Show, hal itu karena mereka berdua merasa tayangan ini 

tidak begitu dirasa berdampak apapun terhadap kehidupan pribadi mereka.  

 

 Dari ke-4 informan, mereka juga mengatakan bahwa tayangan sepeti ini 

hanya mampu memberikan informasi yang sesaat saja, karena masih terlalu 

banyak unsur hiburan dalam penyampaian program acara tersebut, tidak seperti 

tayangan sejenis yang berasal dari luar Negeri, dimana acara seperti ini dianggap 

sebagai tayangan alternatif untuk mendapatkan berita informasi yang terpercaya.  

 

5.2 Saran 

 

 Setelah melakukan penelitian mengenai pemaknaan pemirsa televisi 

terhadap informasi dan hiburan pada tayangan Tonight Show NET TV, ada 

beberapa hal yang dapat peneliti sarankan agar bisa dijadikan pertimbangan dalam 

peningkatan dunia jurnalistik kedepannya, beberapa diantaranya adalah : 

 

1. Diharapkan ada penelitan lebih lanjut bagaimana latar belakang budaya 

audiens yang dapat memberikan banyak pengaruh dalam pemaknaan pada 

konten media. 

2. Audiens, dalam hal ini merupakan penonton tayangan Tonight Show NET 

TV, diharapkan nantinya agar lebih kritis dalam memaknai setiap konten 
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media yang disajikan, dalam pemaknaan dan khususnya penerapan nilai-

nilai yang dimaknai audiens, audiens diharapkan dapat menyesuaikannya 

dengan budaya timur atau budaya lokal yang ada.  
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