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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan persentase tingkat kepuasan mahasiswa komunikasi fdk uin 

suska riau terhadap program acara talk show just alvin di metro tv , dapat 

dilihat bahwa yang memilih untuk menjawab A sebanyak 16,86%, dan yang 

memilih jawab B sebagai jawaban sebanyak 44,19%, sedangkan yang 

menjawab C untuk jawaban sebanyak 32,76%, lalu yang memilih D sebagai 

jawaban sebanyak 5,52%, dan yang menjawab E untuk jawaban hanya 

sebanyak 0,67%, dengan demikian yang memperoleh jawaban tertinggi 

adalah option B sebanyak 44,19% sedangkan yang memperoleh jawaban 

terkecil adalah option E hanya berkisar 0,67%  

2. Dari jumlah total 75 responden, peneliti menemukan bahwa berdasarkan 

persentase sebesar 75.70%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat 

kepuasan yang tinggi dikalangan responden setelah menonton acara talk 

show Just Alvin. 

 

B. Saran  

Melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan pemanfaatan media sosial oleh pengelola cafe ialah 

sebagai berikut : 

1. Setelah melakukan penelitian ini, dan didapat hasil bahwa ternyata variabel 

yang telah ditentukan dapat diperlengkap lagi dengan penambahan beberapa 

variabel. Sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang lebih luas 

dan lebih mendalam. Penelitian yang lebih mendalam, dalam arti disini 

adalah mencangkup variabel-variabel lain yang sekiranya dapat digunakan 

juga sebagai indikator penelitian terhadap motif menonton tayangan talk 

show. Beberapa yang dapat dipertimbangkan adalah, variabel pembawa 

acara, konten acara, setting panggung, jam penayangan, dan narasumber 
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yang dipakai. Dengan adanya penambahan variabel tersebut, diharapkan 

penelitian yang dilakukan selanjutnya akan mendapat hasil yang lebih dan 

bervariatif. Penelitan yang lebih luas, dalam arti dengan menambah 

cakupan sampel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terhadap 

tayangan talk show yang ada di televisi, dalam hal ini khususnya adalah Just 

Alvin tentu memiliki pemirsa yang berasal dari berbagai status sosial, 

ataupun jenis pekerjaan. Dengan adanya penambahan varian jenis pekerjaan 

lainnya, seperti pegawai, ibu rumah tangga, wirausahawan, pelajar, dan 

lain-lain, tentu akan menambah keakuratan sebenarnya pada perolehan 

motif dan kepuasan yang diukur dalam menonton tayangan talk show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


