
BAB V 

PENUTUP 

V.I Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan mengenai Motif 

Remaja Surabaya dalam Menonton program Sitkom “The East” NET dapat 

disimpulkan, bahwa motif pembelajaran sosial mendapatkan nilai tertinggi. 

Hasil penghitungan motif pembelajaran sosial tersebut mendapatkan nilai 

paling tinggi dari pada motif berangan-angan, serta motif pelepasan emosi. 

Alasan yang mendorong remaja memilih motif pembelajaran sosial ini adalah 

remaja bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam menonton tayanagan 

program Sitkom “The East” NET pada motif pembelajaran sosial. Karena 

dengan menonton acara tersebut mereka mendapatkan banyak nilai-nilai 

sosial. Mulai dari belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, belajar 

komitmen, dan bisa belajar bagaimana bekerja bersama tim dengan solid. 

Karena sebagian remaja bisa mendapatkan sebuah pelajaran dari sebuah 

program sinetron atau sitkom yang mereka tonton, salah satunya sitkom “The 

East” NET. Tidak hanya nilai-nilai sosial yang mereka peroleh melainkan 

beberapa remaja juga bisa mengetahui bagaimana mengatasi suatu masalah  

bila terjadi dalam kehidupan mereka. 

Sedangkan motif berangan-angan berada di kategori yang rendah 

pada urutan kedua dan motif pelepasan emosi berada dikategori ketiga setelah  
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motif berangan-angan dan motif pembelajaran sosial. Ini artinya, bahwa 

remaja Surabaya dalam menonton tayangan program sitkom “The East” NET 

hanya sebagai hiburan saja dan ingin merasa bahagia dan tertawa saat 

menonton tayangan “The East” tersebut, dan pastinya remaja lainnya 

memiliki motif berbeda yang ingin mereka cari. 

Dari hasil temuan tabulasi silang identitas responden, dari target usia 

ada yang  menarik untuk dibahas, bahwa usia remaja 12-15 tahun dengan 

pendidikan SD dan SMP jika dibandingkan dengan usia remaja 16-21 tahun 

dengan pendidikan SMA dan Mahasiswa. Menyatakan bahwa usia 12-15 

tahun dengan pendidikan SD dan SMP ini paling banyak menonton tayangan 

program sitkom “The East” dibandingkan dengan usia remaja 16-21 tahun 

dengan pendidikan SMA dan Mahasiswa. Karena menurut peneliti pada 

tahap usia dan pendidikan, justru usia 12-15 tahun pendidikan SD dan SMP 

memiliki motif pembelajaran sosial yang sangat tinggi dibandingkan dengan 

responden yang berusia 16-21 tahun dengan pendidikan SMA dan 

Mahasiswa. 

V.2. Saran  

 V.2.1. Saran Akademis 

Program sitkom “The East” ini merupakan jenis tayangan program 

humor drama, dimana drama komedi situasi tidak hanya sekedar komedi 

yang disisipkan kedalam sinetron drama saja, melainkan sebuah cerita yang  
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secara otomatis memiliki unsur humor yang tidak dibuat-buat dan tidak 

masuk akal. 

 Pada penelitian ini peneliti hanya mencari motif remaja Surabaya 

dalam menonton tayangan program sitkom “The East” saja, untuk penelitian 

selanjutnya peneliti berharap bisa dilakukan penelitian sampai pada tingkat 

kepuasan dari penonton tayangan program sitkom “The East” NET di 

Surabaya ataupun di kota lain di Indonesia. Hal ini dilakukan agar penelitian 

bisa lebih beragam lagi dan bermanfaat untuk perusahaan terkait ataupun 

mahasiswa yang ingin mengetahui respon motif dari penonton program 

sitkom “The East” NET. 

V.2.2 Saran Praktis 

Program sitkom “The East” saat ini sudah cukup baik, bagus dan 

sangat edukatif karena program ini memberikan banyak contoh dan pesan 

moral yang membuat penonton suka atas program ini. Diharapkan untuk 

production house  The East dapat meningkatkan kualitas program acara The 

East ini. Dilihat dari motif remaja Surabaya yang memiliki motif pembelajran 

sosial paling tinggi sama artinya mereka mempunyai respon postif dengan 

program ini. Dan mereka sangat senang dengan adegan cerita yang dibuat 

oleh tim kreatif yang dapat menggambarkan nilai sosial disana. Diharapkan 

program ini bisa lebih mengenali banyak nilai-nilai sosial kehidupan dalam 

bekerja di dunia pertelevisian dan juga lebih memperbanyak cerita tentang 

proses produksinya agar penonton dapat bertambah nilai sosial dan 

wawasannya. 
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