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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan peneliti untuk mengetahui “Pengaruh tayangan tonight 

show NET TV dalam segment tonight versus terhadap daya ingat 

pengetahuan siswa dan minat menonton siswa SMAN 5 Balikpapan dalam 

unsur pendidikan” kesimpulan dari penelitian ini akan dijelaskan sebagai 

berikut:  

A. Kesimpulan 

1. Pengaruh dari tayangan tonight show NET TV dalam segment tonight 

versus menimbulkan persepsi terhadap daya ingat siswa, karena isi dari 

segment tersebut tentang pendidikan yang dikemas menjadi seperti 

cerdas cermat anak SD dimana pesertanya diberikan pertanyaan-

pertanyaan seputar pendidikan dan cara menjawabnya ada diberi 

giliran ataupun diberikan rebutan. Tayangan ini dinyataan sangat 

berpengaruh karena hasil uji T dari persebaran kuisioner kepada para 

responden yaitu anak SMAN 5 Balikpapan yang telah dihitung 

mendapatkan t hitung sebesar 10,033 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000 kurang dari 0,05 bisa disimpulkan bahwa variabel tayangan 

segment (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel daya ingat 

(Y1). Hasil dari perhitungan r
2
 mendapatkan 0,507 atau variabel bebas 

(tayangan segment tonight versus) mempunyai pengaruh sebesar 

50,7% dalam menjelaskan varian dari variabel terikat (daya ingat 

pengetahuan siswa) dan terdapat 49,3% varian variabel terikat yang 

dapat dijelaskan oleh faktor lainnya. Persepsi siswa SMAN 5 

Balikpapan menyimpulkan bahwa segment tersebut merupakan 

segment yang baik untuk ditonton merupakan hasil dari berpikir siswa 

dengan cara berpikir evaluatif, karena para siswa mempertimbakan 

baik buruknya segment tersebut sehingga hasil data yang didapatkan 
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menunjukkan bahwa H1 diterima. Secara teori, hasil dari kedua 

variabel ini berkaitan dengan teori pembelajaran sosial, Teori ini 

membahas tentang cara menganalisis manusia terhadap suatu program 

tayangan, dalam hasil dari pengujian kedua variabel ini berhasil positif 

itu menandakan bahwa responden berfikir bahwa tayangan segment 

tonight versus yang dikaitkan dengan daya ingat siswa ini memiliki 

konten yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat karena kurangnya 

konten program acara televisi yang seperti ini. Dampak yang 

ditimbulkan oleh kedua variabel ini berkaitan dengan dampak kognitif 

yaitu sebuah dampak yang mempengaruhi pengetahuan, daya ingat, 

dan pemahaman manusia. Kesenangan yang didapat oleh para siswa 

ini berkaitan dengan kesenangan akan keterlibatan: berfikir dengan 

cermat dan kesenangan mengetahui: informasi dan kepuasan 

karena dari tayangan tersebut para siswa secara tidak langsung berfikir 

dengan cermat dan mendapatkan sebuah informasi tentang pendidikan. 

Dapat disimpulkan bahwa tayangan segment tonight versus ini 

menimbulkan persepsi terhadap daya ingat siswa karena isi dari 

tayangan tersebut memiliki konten seputar pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan pendidikan yang memacu daya ingat para responden 

untuk mengingat ataupun mencari tau tentang jawaban dari pertanyaan 

yang diberikan.  

2. Tayangan tonight show khususnya dalam segment tonight versus ini 

merupakan suatu segment yang sangat jarang sekali ditemukan pada 

pertelevisian indonesia, karena isi dari segment ini sendiri mempunyai 

unsur pendidikan didalamnya dan diselipkan candaan-candaan ala 

vincent dan desta yang ikut menjadi peserta didalamnya. Kedua 

variabel ini yaitu variabel bebas (tayangan segment tonight versus) 

dengan variabel terikat (minat menonton segment tonight versus) 

dinyatakan berpengaruh signifikan, hasil yang membuktikan kedua 

variabel ini berpengaruh ialah dari hasil uji T yang mendapatkan t 

hitung sebesar 8,058 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 



 

102 
 

menyatakan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan dapat 

disimpulkan bahwa variabel tayangan segment tonight versus (X) 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel minat menonton (Y1), 

dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa H2 dapat diterima. Hasil 

dari analisis regresi linier juga menyatakan kedua variabel ini 

berpengaruh dengan hasil r
2 

 sebesar 0,399. Hasil tersebut dapat 

menunjukkan seberapa besarnya pengaruh variabel independent secara 

menyeluruh terhadap naik turunnya variabel dependent. Dapat 

dijelaskan bahwa variabel independent (tayangan segment) 

mempunyai kemampuan sebesar 39,9% dalam menjelaskan varians 

terhadap variabel dependent (minat menonton) dan masih ada 60,1% 

varian yang dijelaskan oleh faktor variabel dependent lain. Pernyataan 

diatas bisa disimpulkan bahwa para responden berpikir dengan cara 

evaluatif mempertimbangkan isi dari segment tersebut apakah baik 

atau tidak dari data yang telah diuji dan menunjukan bahwa hasil H2 

dapat diterima sehingga muncul persepsi bahwa kuatnya pengaruh 

segment tersebut terhadap daya ingat siswa maka semakin kuatnya 

minat menonton segment tersebut. Secara teori hasil yang tersebut bisa 

juga berkaitan dengan toeri pembelajaran sosial. Pengaruh tersebut 

dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial karena para responden bisa 

menganalisis dari hasil tontonan yang mereka dapat baik atau 

buruknya sehingga para responden mempunyai minat untuk menonton 

tayangan segment tonight versus tersebut. Sebaliknya jika tayangan 

tersebut tidak berpengaruh baik ataupun konten dari acara tersebut 

yang dianggap responden kurang baik atau tidak baik maka responden 

tidak mempunyai minat untuk menonton tayangan tersebut untuk 

kedua kalinya. pada penelitian ini peneliti meneliti bahwa dampak 

yang dihasilkan dari tayangan segment tonight show yaitu segment 

tonight versus (variabel bebas) dengan minat menonton segment 

tonight versus (variabel terikat) ini adalah dampak psikomotorik 

dimana para responden yang telah menyaksikan tayangan tersebut dan 
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menganggap tayangan tersebut mempunyai pengaruh baik maka 

mereka ingin menyaksikan tayangan tersebut untuk kedua kalinya. 

Dampak psikomotorik sendiri berpengaruh terhadap tingkah laku 

manusia tersebut yang dihasilkan dari sebuah tayangan, dampak yang 

ditimbulkan ialah rasa atau minat untuk menonton tayangan tersebut 

untuk kedua kalinya atau seterusnya. Kesenangan yang diperoleh dari 

H2 ini ialah sebuah kesenangan akan kelanjutan: kembali ke 

pelukan televisi karena para siswa tertarik dengan yang di sajikan oleh 

tayangan tonight show khususnya segment tonight versus karena para 

siswa berfikir jarang adanya segment tayangan televisi yang seperti ini. 

3. Pengaruh tayangan tonight show dalam segment tonight versus 

mempunyai pengaruh terhadap dua variabel terikat yaitu daya ingat 

siswa (Y1) dan minat menonton segment tonight versus (Y2). Hasil 

dari kedua hipotesis ini yaitu H1 dan H2 menunjukkan bahwa varibel 

X sama-sama berpengaruh besarnya dengan kedua varibel terikat yaitu 

Y1 dan Y2. Hasil dari kedua hipotesis tersebut bisa dikatakan bahwa 

para siswa SMAN 5 mempunyai persepsi yang baik dengan cara 

berpikir evaluatif mempertimbangan baik dan buruknya segment 

tersebut sehingga bisa disimpulkan jika semakin kuatnya pengaruh dari 

tayangan segment terhadap daya ingat siswa maka semakin kuat juga 

pengaruh minat untuk menonton tayangan tersebut untuk seterusnya. 

teori yang berkaitan untuk persepsi tayangan tonight show dalam 

segment tonight versus terhadap daya ingat siswa dan minat menonton 

segment tonight versus ini adalah teori pembelajaran sosial, karena 

para responden bisa menganalisis dari hasil tontonan yang mereka 

dapat baik atau buruknya sehingga para responden mempunyai minat 

untuk menonton tayangan segment tonight versus tersebut. Dampak 

yang ditimbulkan pun ada dua yaitu dampak kognitif untuk variabel 

Y1, dampak kognitif adalah sebuah dampak yang mempengaruhi 

pengetahuan, daya ingat, dan pemahaman manusia, dan yang kedua 

adalah dampak psikomotorik untuk variabel Y2 dimana para 
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responden yang telah menyaksikan tayangan tersebut menimbulkan 

sebuah persepsi dan menganggap tayangan tersebut mempunyai 

pengaruh baik maka mereka ingin menyaksikan tayangan tersebut 

untuk kedua kalinya, dampak ini sendiri berhubungan dengan tingkah 

laku dari khalayak yang telah menyaksikan sebuah tayangan televisi. 

Kesenangan yang didapat oleh para siswa ini berkaitan dengan 

kesenangan akan keterlibatan: berfikir dengan cermat, 

kesenangan mengetahui: informasi dan kepuasan, dan kesenagan 

akan kelanjutan: kembali kepelukan televisi karena dari tayangan 

tersebut para siswa secara tidak langsung berfikir dengan cermat dan 

mendapatkan sebuah informasi tentang pendidikan dan para siswa 

tertarik untuk menonton kembali tayangan program tersebut khususnya 

segment tonight versus. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah adanya hambatan saat 

proses pengambilan data di SMAN 5 Balikpapan, karena adanya 

keterbatasan waktu yang diberikan dari sekolah sehingga responden 

menjadi terburu-buru dalam mengisi kuisioner. 

C. Saran 

1. Proses pengambilan data harus dilakukan dengan baik dan benar 

terutama saat bertemu dengan responden atau institusi yang berkaitan 

dengan penelitian karena pada proses pengambilan data akan menemui 

banyak hambatan yang tak terduga. 

2. Tayangan tonight show NET TV khusus nya dalam segment tonight 

versus adalah tayangan yang mempunyai unsur pendidikan karena 

penonton tidak hanya mendapatkan hiburan tetapi juga mendapatkan 

informasi baru dalam pendidikan. Harapannya program acara seperti 

ini lebih banyak dihadirkan dan ditayangkan distasiun televisi karena 

tayangan seperti ini mempunyai unsur pendidikan yang memberikan 

manfaat yang baik untuk anak bangsa. 
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