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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 KESIMPULAN 

Hasil temuan dan pembahasan, opini masyarakat Surabaya 

mengenai program acara Pesbukers ANTV yaitu cenderung positif. 

Masyarakat cenderung suka secara keseluruhan dengan acara Pesbukers. 

Pernyataan tersebut berdasarkan tiga komponen opini, masyarakat 

menyatakan positif terhadap dua karakteristik yang melekat pada acara 

Pesbukers, yaitu karakteristik kognitif dan afektif. Sedangkan masyarakat 

menyatakan negatif terhadap satu komponen lainnya, yaitu komponen 

behavior.  

Setiap komponen terbagi atas tujuh karakteristik variety show, dan 

dijabarkan menjadi delapan belas pertanyaan dalam setiap komponen opini. 

Berdasarkan hasil temuan peneliti berkaitan dengan karakteristik variety 

show dalam komponen kognitif, semua menyatakan opini positif. Sedangkan 

untuk karakteristik variety show dalam komponen afektif, masyarakat yang 

menyatakan positif hampir di semua pernyataan yang diberikan oleh peneliti, 

namun ada salah satu pernyataan yang masyarakat menyatakan negatif yaitu 

pernyataan tentang kesukaan terhadap segmen Keluarga Masa Gitu “KMG”, 

dan pada komponen behavior sebagian besar masyarakat menyatakan 

tanggapan yang negative, namun ada juga pernyataan yang diberikan oleh 

peneliti ditanggapi dengan positif yaitu pernyataan tentang pendukung acara 

atau pemain Pesbukers, set panggung dari Pesbukers, dan juga tentang tema 

dari Pesbukers. 
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Hasil opini berdasarkan indentitas responden seluruhnya beropini 

positif, dengan rincian sebagai berikut. Jenis kelamin perempuan lebih 

banyak memberikan opini positif dibandingkan laki-laki dikarenakan pada 

perempuan beban emosional lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan 

frekuensi menonton >3 kali dalam seminggu paling banyak memberikan 

opini positif, dikarenakan individu akan mengulai kegiatan min 3 kali, 

apabila objek atau kegiatan tersebut disukai. 

Responden yang berdomisili Surabaya Utara paling banyak 

memberikan opini positif. Sedangkan usia 40-50 tahun paling banyak 

memberikan opini positif, dikarenakan pada usia tersebut dalam tahap 

penyesuai pada peran dan pola hidup yang berubah menjadi stress baik dalam 

stress somatic, budaya, ekonomi dan psikologis. Lalu, responden dengan 

pendidikan terakhir SMA juga paling banyak memberikan opini postif, 

dikarenakan semakin rendah pendidikan seseorang memiliki kecenderungan 

untuk mengkonsumsi media sebatas sebagai media hiburan saja. Dan 

responden dengan pendapatan kurang dari 1 juta paling banyak memberikan 

opini positif dikarenakan bagi yang perekonomiannya kurang mapan, 

cenderung lebih beropini positif, atau percaya-percaya saja dengan apa yang 

disampaikan oleh media. 

V.2 SARAN 

Saran peneliti yaitu: 

1. Secara akademis, adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu 

kurangnya teori untuk menganalisis sub bab affect atau emosional. 

Karena secara kuantitatif ukuran untuk mengukur emosional 

individu tidak ada kepastian, hal ini di karenakan emosional setiap 

orang tidak ada yang sama. Oleh karena itu peneliti menyarankan 
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pada penelitian berikutnya menggunakan metode penelitian 

kualitatif. 

2. Secara praktis, peneliti menganjurkan untuk pihak Pesbukers ANTV 

memperhatikan bahan lawakan dari para pemainnya, agar tidak 

menyinggung fisik seseorang dan membuka permasalahan pemain 

lain. sebaiknya sebelum membuka permasalahan tersebut lebih baik 

meminta ijin dari orang tersebut. 
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