
BAB V 
PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

 Setelah melakukan berbagai pengujian, penulis disini meneliti mengenai 

efek atau pengaruh antar variabel dan membuktikan hipotesa. Penulis ingin 

mengetahui sejauhmana efek program Reportase Investigasi di TRANS TV 

terhadap persepsi Ibu-Ibu RW 22 Harapan Jaya, Bekasi Utara. Setelah data diolah 

dengan memperhatikan variabel-variabel serta teori yang digunakan maka dalam 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat suatu efek atau pengaruh sedang yaitu (0,40-0,599) yaitu antara 

variabel independen dan variabel dependen. Sehingga terdapat efek 

program Reportase Investigasi terhadap persepsi Ibu-Ibu di RW 22 

Harapan Jaya, Bekasi Utara yang dapat diartikan bahwa frekuensi, durasi, 

isi tayangan mampu mempengaruhi persepsi seseorang dalam 

memandang sebuah realita kasus kriminalitas. Dalam hal ini yang 

dimaksud mampu mempengaruhi persepsi adalah bahwa Ibu-Ibu dapat 

lebih selektif dalam membeli makanan.  

2. Berdasarkan hasil pengolahan data instrumen maka dapat diketahui bahwa 

tingkat variabel program acara (variabel X), yang dilihat dari frekuensi, 

durasi, isi tayangan cenderung berada dalam kategori tinggi yaitu 80%, 

sedangkan tingkat variabel persepsi yang dilihat dari aspek kognitif 

melalui suatu pemahaman, mengartikan dan menyimpulkan sesuatu 

rangsangan berada dalam kategori tinggi yaitu 76%.  
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3. Koefisien Korelasi Spearrman antar variabel independen (variabel X) 

yaitu variabel program acara terhadap variabel dependen (variabel Y) 

yaitu variabel persepsi diperoleh hasil rs = 0,583 yang menunjukan 

hubungan yang positif. Sedangkan nilai t hitung diperoleh sebesar 6,921 

dengan taraf signifikan 0,00 (t hitung > 0,05), sehingga keputusannya 

adalah menolak H0 dan menerima Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

program acara memiliki efek terhadap persepsi Ibu-Ibu RW 22 Harapan 

Jaya, Bekasi Utara. 

4. Koefisien Diterminasi dalam penelitian ini, penulis dapat mendapatkan 

hasil bahwa besarnya pengaruh program acara terhadap persepsi adalah 

sebesar 34,5%, sedangkan 65,5% dipengaruhi oleh factor lain.  

B.  Saran  

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari proses penghitungan data 

kuesioner tersebut, dalam penelitian ini penulis menyarankan: 

1. Penulis menyarankan agar peneliti lain dapat menelaah tidak hanya dalam 

tingkat persepsi saja melainkan lebih keperubahan sikap atau penelitian 

lanjutan dengan pendekatan kualitatif.  

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, khalayak dapat lebih kritis 

dalam memahami dan menaggapi sebuah tayangan televisi. 
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