
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakukan dengan judul “Opini anggota 

Mix Martial Arts White Tiger mengenai Tayangan Olahraga Ultimate Fighting 

Championship” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Keyakinan sebagian besar responden mengenai unsur kekerasan dalam 

tayangan olahraga Ultimate Fighting Championship berada dalam kategori 

cukup. Hasil ini menunjukan bahwa sebagain besar anggota MMA White 

Tiger meyakini tayangan olah raga Ultimate Fighting Championship yang 

ditontonnya tidak mengandung unsur kekerasan dan unsur negatif lainnya.   

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam tayangan olahraga Ultimate Fighting 

Championship  sebagaimana yang dirasakan oleh sebagian besar responden 

berada dalam kategori cukup. Hasil ini menunjukan bahwa sebagian besar 

anggota MMA White Tiger menilai tayangan olah raga Ultimate Fighting 

Championship telah memiliki nilai-nilai yang positif sebagai suatu tayangan 

olah raga.  

3. Ekspektasi sebagian besar responden terhadap tayangan olahraga Ultimate 

Fighting Championship  berada dalam kategori cukup. Hasil ini menunjukan 

bahwa sebagian besar anggota MMA White Tiger memiliki harapan agar 

tayangan olah raga Ultimate Fighting Championship yang ditontonnya dapat 

menjadi suatu tayangan olah raga yang memiliki nilai edukasi dan informasi, 
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serta bermanfaat dalam mendorong perkembangan olah raga MMA di 

Indonesia. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyadari akan segala kekurangan untuk memberikan saran dalam 

penelitian ini agar memberikan sesuatu yang berguna bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan maupun pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-

saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :  

5.2.1 Saran Teoritis  

1. Pada aspek keyakinan, penulis memiliki saran agar para penonton televisi 

saat ini lebih selektif dalam menanggapi suatu tayangan yang berbau 

kekerasan. Perlu disadari bahwa saat ini banyak sekali tayangan kekerasan 

baik itu, kekerasan verbal maupun non verbal. Di harapkan penonton 

memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup agar menjadi penonton 

yang cermat. 

2. Pada aspek nilai-nilai, penonton harus bisa menilai dan mengambil dari 

segi positif  pesan di dalamnya, yang disampaikan oleh suatu tayangan 

olahraga dewasa khususnya agar tidak dipandang sebelah mata. 

3. Pada aspek harapan, stasiun televisi dapat tetap konsisten menayangkan 

tayangan olahraga Ultimate Fighting Championship dan berharap agar 

olahraga Mix Martial Arts dapat semakin berkembang di Indonesia. 
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5.2.2 Saran Praktis 

1. Opini yang berkembang dalam masyarakat saat ini terhadap mutu program 

acara yang di tayangkan televisi sangat beragam. Peneliti ini hanya 

meneliti pada segmen penonton saja, apabila ditelaah lebih lanjut 

berdasarkan penelitian yang dilakukan nampaknya saat ini televisi sudah 

tidak seimbang lagi dalam menjalankan fungsinya yang tentu saja hal 

tersebut berdampak pada penonton televisi. Maka dari itu sekiranya perlu 

ada suatu penelitian lanjutan yang melihat dari sisi pertelevisian atau 

pihak-pihak yang membuat acara dalam televisi untuk menelaah apa 

maksud dari di tayangkannya suatu program acara dan bagaimana fungsi 

televisi dilihat dari sisi para pelaku televisi. 

2. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni menjelaskan 

peristiwa terkait opini anggota MMA White Tiger mengenai tayangan 

olahraga Ultimate Fighting Championship, tidak menguji keterkaitan antar 

variabel. Untuk peneitian selanjutnya yang mengambil objek penelitian 

yang sama diharpkan juga dapat menguji keterkaitan antar variabel dengan 

menggunakan metode korelasional. 
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