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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis pada penonton 

Kompas TV di kalangan mahasiswa fakultas ilmu komunikasi Universitas 

Bhayangkara Jaya mengenai Pengaruh Slogan “Independen | Terpercaya” 

terhadap Citra Kompas TV. Maka penulis dapat menarik kesimpulan dan 

memberikan saran untuk Kompas TV dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 60 

responden mengenai Pengaruh Slogan “Independen | Terpercaya” terhadap Citra 

Kompas TV, sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh antara slogan “independen | terpercaya” terhadap citra

Kompas TV, hal ini terlihat dari hasil uji korelasi yang menunjukkan

adanya korelasi sebesar 0,784. Maka H0  atau hipotesis nol ditolak dan Ha

diterima atau dapat dikatakan “Terdapat pengaruh slogan “Independen |

Terpercaya” terhadap citra Kompas TV”.

2. Butir-butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji

validitas yang menggunakan program SPSS menunjukkan 18 butir

pertanyaan valid karena nilai r hitung> r tabel, atau r hitung > 0,368.

3. Nilai reliabilitas dari hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alpha

croanbach sebesar 0,924 atau yang berarti  nilai alpha > 0,368 sehingga

dapat disebut reliabel, dengan kata lain butir-butir pertanyaan pada

penelitian ini secara positif berkorelasi satu sama lain, serta terdapat

kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner.
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5.2 Saran 

Slogan “Independen | Terpercaya” mempunyai pengaruh terhadap citra 

Kompas TV, tetapi penulis memiliki beberapa saran sesuai dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, antara lain:  

1. Tipografi atau jenis huruf merupakan salah satu syarat efektifitas slogan 

yang perlu diperhatikan, dari penelitian yang dilakukan penulis 

menunjukkan masih ada beberapa responden yang menganggap jenis huruf 

pada slogan Kompas TV sulit dibaca. Maka perlu sedikit perbaikan dalam 

memilih jenis huruf pada slogan agar mudah dibaca. 

2. Sebagian besar responden setuju bahwa isi berita di Kompas TV sudah 

sesuai dengan slogan “independen | terpercaya”, maka diperlukan 

kosistensi dalam menjaga reputasi baik tersebut. 
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