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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan perhitungan terhadap 8 item video 

mengenai pemberitaan wanita pada program mozaik Islam Trans Tv periode 

Januari-April 2016, untuk melihat apakah didalam 8 item video tersebut sudah 

memberitakan pemberitaan wanita dengan baik atau sebaliknya.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa  

1. Program Mozaik Islam Trans Tv telah menayangkan pemberitaan tentang 

wanita dalam Islam berdasarkan 3 variabel yaitu Wanita sebagai ibu adalah 

ibu menyusui, ibu merawat anaknya, ibu mendidiknya, dan variabel kedua 

wanita sebagai istri adalah mengurus rumah tangga, melayani suami, dan 

menaati suami serta menjaga kehormatannya, dan yang ketiga adalah wanita 

sebagai anggota masyarakat yaitu wanita karier. Dari beberapa variabel maka 

dapat dilihat indikator nya sebagai Audio, Video dan Teks yang terdapat 

didalam 8 item video Mozaik Islam Trans Tv .  

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka didapatkan 

hasil bahwa pemberitaan wanita sebagai ibu 29,8%, pemberitaan wanita 

sebagai istri 41,2% dan pemberitaan wanita sebagai anggota masyarakat 

adalah 28,8%, dengan total numlah keseluruhan yaitu 99,8% 

3. Wanita sebagai Istri mendapatkan hasil yang lebih tinggi yaitu 41,2 %. Karena 

didalam 8 tayangan video tersebut disetiap tayangan ada hal-hal yang 

membahas tentang wanita sebagai Istri. Baik itu audionya, video ataupun 

visualnya dan juga teksnya.  
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B. Saran   

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin 

mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi stasiun TV 

yang bersangkutan pada khususnya dan untuk mahasiswa pada umumnya, saran-

saran tersebut antara lain: 

1. Untuk Trans Tv agar dapat menayangkan kembali program Mozaik Islam. 

Karena program ini sangat membantu untuk mengetahui kajian-kajian 

tentang bagaimana kehidupan didalam Islam.  

2. Untuk program Mozaik Islam agar lebih banyak menayangkan tentang 

pemberitaan wanita dengan kajian kedudukan wanita dalam islam .  

3. Penulis menyadari bahwa hasil studi ini masih jauh dari kata sempurna 

oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat ditingkatkan lagi dengan 

menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda maupun penambahan 

kategori yang lebih variatif dan bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


