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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, yaitu berupa analisis data dan bahasan yang 

telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan bahwa: 

a. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diujikan pada 98 responden, dapat 

dilihat variabel Intensitas Menonton (X) sebanyak 71 responden menjawab 

setuju dan 27 responden menjawab sangat setuju pada pernyataan “Saya 

menonton tayangan berita REDAKSI MALAM TRANS7 setidaknya 15 

menit” yang merupakan hasil tertinggi pada variabel Intensitas Menonton. 

Untuk variabel Kepuasan Informasi (Y) hasil tertinggi diperoleh pada 

pernyataan “Saya menyukai berita yang disajikan oleh REDAKSI 

MALAM TRANS7” dimana terdapat 77 responden yang menjawab setuju 

dan 9 responden menjawab sangat setuju 

b. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diujikan pada 98 responden dapat 

dilihat hasil terendah pada variabel Intensitas Menonton (X) terdapat pada 

pernyataan “Saya menonton REDAKSI MALAM TRANS7 2-3 kali dalam 

seminggu” dimana terdapat 30 responden yang menjawab tidak setuju dan 

2 responden yang menjawab sangat tidak setuju. Sementara itu hasil 

terendah pada variabel Kepusan Informasi terdapat pada pernyataan “Saya 

secara sengaja memilih untuk menonton REDAKSI MALAM TRANS7” 

diamana terdapat 28 responden menjawab tidak setuju dan 5 responden 

yang menjawab sangat tidak setuju. 

c. Berdasarkan uji hipotesis (Uji t) diketahui bahwa nilai t hitung yang 

didapatkan yaitu sebesar 5,897. Berdasarkan hasil tersebut berarti t hitung 

5,897 > t tabel 1,661 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya 

terdapat hubungan intensitas menonton (variabel X) teradap kepuasan 

informasi (variabel Y). 
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V.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul hubungan intensitas 

menonton tayangan berita REDAKSI MALAM TRANS7 maka penulis 

memberikan saran yaitu: 

a. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. 

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggali faktor-faktor 

lain yang dapat memberikan kepuasan informasi untuk masyarakat.  

b. Untuk REDAKSI MALAM TRANS7, dalam setiap berita yang disajikan 

kepada penonton sebaiknya selalu disertakan wawancara untuk 

memperkuat beritanya. 

c. Untuk REDAKSI MALAM TRANS7, sebaikmya jam tayang REDAKSI 

MALAM TRANS7 lebih konsisten lagi. 

d. Mengingat persaingan media televisi pada saat ini semakin dan terus 

berkembang, maka TRANS7, khususnya REDAKSI MALAM dituntut 

untuk terus meningkatkan kreativitasnya agar dapat tetap eksis sebagai 

salah satu stasiun televisi tayangan berita di Indonesia. 

e. Untuk warga yang menonton REDAKSI MALAM TRANS7, sebaiknya 

jika sedang  menonton ada baiknya lebih fokus agar berita yang disajikan 

dapat terserap dengan baik. 
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