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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis seluruh informan yang telah dilakukan oleh peneliti, serta 

jawaban informan berdasarkan berdasarkan persepsi remaja surabaya terhadap 

tayangan sensualitas perempuan dalam channel youtube Crazy Nikmir Real, dapat 

disumpulkan bahwa dalam tahap sensasi, atensi dan interpretasi, keenam informan 

memiliki ketertarikan yang beragam pada bagian dari tayangan sensualitas 

perempuan tersebut, keenam informan juga memilikip Persepsi yang beragam,  

terhadap tayangan sensualitas tersebut berdasarkan pola pikir yang terbentuk di 

dalam pikiran mereka. Keenam informan memiliki persepsi yang beragam dan 

berbeda dalam memandang tayangan yang mengandung sensualitas perempuan 

tersebut, hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang berbeda-beda 

dari setiap informan, sehingga menimbulkan adanya perbedaan persepsi yang 

terbentuk dalam diri masing-masing. Perbedaan persepsi yang peneliti dapatkan 

dari keenam informan tersbut dapat difokuskan dengan penggolongan setiap 

masing-masing informan. 

Informan 1,4 dan 6 memiliki intensitas mengunakan youtube setiap hari, 

tertarik menggunakan youtube karena video yang beragam, selain itu informan 1,4 

dan 6 memiliki persepsi bahwa tayangan tersebut mengandung unsur sensualitas 

dari seorang Nikita Mirzani yang termasuk ke dalam salah satu unsur sensulitas 
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yaitu Nuditas, yang menampilkan tubuh nikita mirzani yang hampir telanjang 

dengan disengaja kepada penonton. 

Informan 2, 3, dan 5 memiliki persepsi bahwa di dalam tayangan tersebut 

terdapat unsur sensualitas dari seorang Nikita Mirzani yang dapat dilihat dari 

pakaian yang dikenakan, yang termasuk kedalam salah unsur sensualitas. unsur ini 

mengarah pada model dari wanita ataupun pria dengan berpenampilan pakaian 

seksi bahkan hampir telanjang. 

Dari hasil wawancara keenam informan tersebut maka menunjukan adanya 

perbedaan persepsi terhadap sensualitas perempuan yang berada dalam tayangan 

Buka-Bukaan di Kolam Renang, Billy Gak Kuat!!” yang dipengaruhi oleh latar 

belakang hidup masing-masing informan yang beragam satu sama lain, latar 

belakang tersebut berupa, profesi, lingkungan, pengalaman priadi, dan lain 

sebagainnya yang informan alami. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang ingin diberikan peneliti dari hasil penelitian ini yaitu 

diharapkan untuk development youtube sebaiknya lebih ketat dalam menfilter 

konten video dewasa, serta menindak tegas kepada konten kreator yang melanggar 

ketentuan. Karena dengan adanya filter yang ketat dan tegas maka mengurangi 

dampak buruk bagi masyarakat dibawah umur dalam menggunakan youtube, 

selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan untuk menjadi refrensi bagi akademisi 

dalam penilitian topik yang sama diwaktu berbeda, baik dari segi informan yang 

sudah diperoleh dari masyrakat surabaya itu sendiri, selain itu untuk konten 
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kreator harus bisa membuat konten yang tidak hanya menghibur tetapi juga 

mengedukasi, untuk memberikan ilmu dan pengetahuan yang baru. 

Bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas mengenai permasalahan 

serupa, sebaiknya dapat menambah informan yang lebih beragam seperti usia, 

pekerjaan, pendidikan, dan latarbelakang keluarga karena berguna untuk 

menunjang keberagaman data. 
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