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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan pengujian, menginterprestasi, dan membahas, 

akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab hipotesis dan 

pertanyaan-pertanyaan awal yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun 

kesimpulan tersebut sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat terpaan acara debat 

Pilgub Jabar 2018 di televisi dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat 

partisipasi politik pemilih tunarungu yang ada di Jawa Barat, hal ini 

didukung pada adanya kebijakan dari lembaga-lembaga yang berusaha 

memberikan pelayanan untuk kenyamanan pemilih tunarungu. 

2. Meskipun begitu, besarnya pengaruh tingkat terpaan acara debat 

Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi politik pemilih 

tunarungu masih sangat kecil, hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya 

kebijakan dari KPI dan KPU Daerah Jawa Barat mengenai penyediaan 

fasilitas berupa translasi bahasa isyarat masih jauh dari kata sempurna. 

Dikarenakan banyaknya faktor kekurangan, seperti besarnya tampilan 

penerjemah di layar televisi masih terlalu kecil, bahasa yang digunakan 

masih terlalu tinggi sehingga sulit dipahami oleh penonton tunarungu, 

pemilihan topik yang kurang menarik, dan durasi acara debat yang terlalu 

lama. 
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5.2 Saran 

Peneliti ini memberikan saran secara praktis dan juga akademis 

kepada beberapa pihak baik selama dan setelah melakukan penelitian ini. 

Saran tersebut, yakni: 

5.2.1 Praktis 

Kepada penyelenggara acara debat selanjutnya harus 

diperhatikan lebih baik lagi mengenai topik acara yang diambil 

agar benar-benar relevan dengan kebutuhan pemilih di daerah 

tersebut. Misalnya seperti topik “Pembangunan Nasional” yang 

mungkin dapat dikulik lebih dalam dan dibagi menjadi beberapa 

bagian, atau dapat ditambah dengan topik “Pembangunan 

Infrastruktur”, “Pembangunan yang Ramah Lingkungan”, dan lain-

lain. 

Selain mengenai topik acara debat, pihak penyelenggara 

juga harus memperhatikan kesiapan fasilitas translasi bahasa 

isyarat dengan berdiskusi dengan pengamat disabilitas ataupun 

organisasi disabilitas untuk membicarakan kelayakan fasilitas 

translasi bahasa isyarat agar nantinya dapat terwujud fasilitas 

translasi bahasa insyarat yang benar-benar nyaman untuk 

digunakan. 

5.3.1 Akademis 
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Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian melakukan 

penelitian mengenai tingkat terpaan media, sebaiknya 

menggunakan media yang lebih digunakan secara aktif oleh 

masyarakat, melihat media televisi merupakan media massa lama 

yang sudah jarang dipergunakan. Selain itu, bagi peneliti lain dapat 

menggunakan variabel-variabel tambahan yang secara khusus 

membicarakan tentang translasi bahasa insyarat dari sudut pandang 

penyandang disabilitas tunarungu, ataupun tentang dari sudut 

pandang penerjemah translasi bahasa isyarat. 

Terakhir bagi peneliti lain dapat melengkapi penelitian ini 

dengan melakukan penelitian kualitatif untuk mencari tahu apa saja 

faktor penghambat dalam pengampaian informasi bagi penyandang 

disabilitas tunarungu menggunakan translasi bahasa isyarat di 

televisi. 
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