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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan tentang intensitas menonton talkshow Indonesia 

Lawyers Club di TV One terhadap kepuasan informasi warga Jeruk Purut RW. 

003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, serta 

pembahasan yang didapat dari penyebaran kuesioner dan observasi kemudian data 

tersebut diolah dengan SPSS versi 21, maka penulis menyimpulkan: 

a. Karakteristik responden terdiri dari 72 laki – laki dan 28 perempuan 

dengan sebagian besar yaitu sejumlah 53 responden berprofesi sebagai 

pegawai swasta. 

b. Dalam analisis Inferensial didapat hasil koefisien korelasi yaitu r = 0,403 

yang berarti bahwa intensitas menonton mempunyai pengaruh yang 

cukup terhadap kepuasan informasi warga. 

c. Sedangkan Koefisien Determinasi mendapatkan hasil 0,163 atau 16,3%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 16,3% kepuasan informasi ditentukan 

oleh intensitas menonton dan sisanya 83,7% berasal dari faktor lain 

seperti membaca lewat internet, koran, buku maupun informasi dari 

orang lain. 

d. Lalu dalam uji hipotesis dengan uji z, diketahui t hitung 4,03 > t tabel 

2,000 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Yang artinya bahwa terdapat 

pengaruh intensitas menonton terhadap kepuasan informasi warga. 

e. Dan terakhir uji regresi menjelaskan apabila intensitas menonton 

(variabel x) tidak mengalami perubahan maka kepuasan informasi 

(variabel y) bernilai 12.579. sedangkan sebesar 1.050 adalah jika terjadi 

kenaikan intensitas menonton (variabel x) sebesar 1 satuan maka akan 

meningkatkan tingkat kepuasan informasi (variabel y) sebesar 1.050. jadi 

dapat disimpulkan semakin tinggi intensitas menonton Indonesia 

Lawyers Club di TV One maka semakin tinggi pula kepuasan informasi 

yang didapat warga Jeruk Purut RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur, 

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 
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V.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul pengaruh intensitas 

menonton talkshow Indonesia Lawyers Club di TV One terhadap kepuasan 

informasi warga Jeruk Purut RW. 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan 

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, maka penulis memberikan saran yaitu: 

a. Untuk TV One, kurangi adanya pertanyaan ke narasumber yang bersifat 

provokatif karena akan membuat perdebatan semakin panas. 

b. Kurangi tema yang berbau politik, karena masyarakat sudah bosan 

dengan politik yang berbau perebutan kekuasaan yang hanya 

menguntungkan pihak atas. 

c. Untuk warga, terima kasih atas kerjasamanya dan diharapkan untuk tidak 

terprovokasi dengan tayangan yang diberikan sehingga menimbulkan 

perselisihan. 
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