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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan apa yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, 

permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah mengenai 

“Pengaruh Terpaan Tayangan Reportase Investigasi Trans TV terhadap Sikap 

Khalayak (Survei Terhadap Ibu Rumah Tangga di Wilayah Tangerang Tahun 

2012) Dari hasil analisis dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel terpaan tayangan Reportase Investigasi Trans 

TV tentang penyalahgunaan pengawet makanan terhadap sikap khalayak 

terkait produk makanan olahan yang dikonsumsi sehari-hari. Nilai 

signifikansi yang didapat dari hasil perhitungan regresi adalah 0.000, yang 

berati lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terpaan 

tayangan Reportase Investigasi Trans TV tentang penyalahgunaan 

pengawet makanan telah mempengaruhi sikap kahalayak, yaitu ibu rumah 

tangga Villa Tangerang Regensi 1 RW 017 terkait produk makanan olahan 

yang dikonsumsi sehari-hari. 

b. Dari hasil nilai uji regresi diperoleh informasi bahwa pengaruh terpaan 

tayangan Reportase Investigasi Trans TV tentang penyalahgunaan 

pengawet makanan terhadap sikap khalayak yaitu ibu rumah tangga warga 
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Villa Tangerang Regensi1 RW 017, terkait produk makanan olahan yang 

dikonsumsi sehari-hari adalah sebesar 11,9%. Hal ini berarti sikap 

khalayak yaitu ibu rumah tangga warga Villa Tangerang Regensi1 RW 

017, terkait produk makanan olahan yang dikonsumsi sehari hari telah 

dipengaruhi sebesar 11,9% oleh terpaan tayangan Reportase Investigasi 

Trans TV tentang penyalahgunaan pengawet makanan dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

c. Jika dilihat dari hasil signifikansi pada nilai uji regresi yaitu sebesar 0.000, 

maka hipotesis pada penelitian dapat dibuktikan kebenaranya, bahwa 

semakin sering khalayak menonton tayangan investigasi Trans Tv tentang 

penyalahgunaan pengawet makanan, semakin besar perubahan sikap 

khalayak dalam mengonsumsi makanan olahan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian tentang pengaruh terpaan 

tayangan Reportase Investigasi Trans TV tentang penyalahgunaan pengawet 

makanan terhadap sikap khalayak terkait produk makanan olahan yang 

dikonsumsi sehari-hari,  peneliti memiliki saran, sebagai berikut. 

5.2.1 Saran Akademik 

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel kontrol yang tidak diuji, seperti 

tingkat pendidikan dan media habbits. Peneliti berharap bagi para peneliti yang 

akan mengambil topik serupa dengan penelitian ini, diharapkan dapat menguji 

variabel-variabel kontrol yang belum diuji dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti 
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lain juga dapat menggunakan jumlah responden yang lebih banyak dengan 

karakteristik yang lebih bervariasi guna  meningkatkan tingkat generalisisasi serta 

keragaman pada hasil penelitian serta menggunakan konsep lain untuk 

mengembangkan dan memperdalam pengamatan tentang terpaan sebuah 

tayangan. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tayangan Reportase 

Investigasi Trans TV tentang penyalahgunaan pengawet makanan memberikan 

pengaruh yang signifikan pada sikap khalayak dalam mengonsumsi produk 

makanan olahan. 

Saran bagi stasiun televisi yang memproduksi tayangan investigasi, 

sebaiknya, lebih bijak untuk mengemas substansi program dengan 

mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi di masyarakat. 

Bagi praktisi dan pengamat media, untuk lebih peka dan memberi teguran 

kepada stasiun televisi apabila menayangkan program yang dapat menimbulkan 

rasa khawatir masyarakat. 

Bagi masyarakat untuk lebih berdaya dalam menonton tayangan Reportase 

Investigasi atau tayangan yang sejenis, agar tidak menimbulkan rasa cemas 

ataupun khawatir ketika menonton tayangan tersebut.  

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan pada akhir skripsi 

ini. Saran dan kritik yang membangun dari para pembaca akan penulis terima 

untuk menyempurnakan penelitian ini. 
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