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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat Sense Of Humor Penyiar Radio berdasarkan hasil penelitian 

mengenai sense of humor menunjukkan bahwa tingkat sense of humor 

pada penyiar radio di kota Malang berbeda-beda, dengan rincian  14 

penyiar radio atau 73,7% berada pada taraf sedang, 3 penyiar radio atau 

15,8% berada pada taraf tinggi, 2 penyiar radio atau 10,5% berada pada 

taraf rendah. 

2. Tingkat Kepercayaan Diri  Penyiar Radio Kepercayaan diri penyiar radio 

dikota Malang sangat bervariasi, yaitu 4 penyiar radio atau 21,1% berada 

pada taraf tinggi, 13 penyiar radio atau 68,4% berada pada taraf sedang, 2 

penyiar radio atau 10,5% berada pada taraf rendah. 

3.  Hubungan Sense of Humor dengan Kepercayaan Diri Penyiar Radio 

berdasarkan Hasil analisis Uji product Moment antara sense of humor dan 

kepercayaan diri penyiar radio di kota   Malang menunjukkan bahwa nilai 

Rxy = 0.609 p = 0.006 (p < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif  yang kuat antara sense of humor dengan kepercayaan 

diri penyiar radio di kota Malang 

. 
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B. Saran 

Berikut adalah beberapa saran teoritis yang berguna lembaga sekolah dan 

juga bagi peneliti yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini, 

yaitu: 

1. Bagi instansi  

a.  Memberikan pelatihan sense of humor kepada penyiar radio agar 

tingkat sense of humor penyiar radio tidak ada yang rendah. Sehingga 

penyiar radio dapat menyampaikan informasi kepada pendengar dengan 

baik tetapi humoris .Dengan kehadiran humor dalam proses 

memberikan informasi akan menciptakan komunikasi yang intensif dan 

hubungan sosial yang kuat.  

b. Membuat  pelatihan keperibadian yang dapat meningkatkan 

kepercayaan diri penyiar radio. Sehingga penyiar radio akan lebih dapat 

bergaul secara fleksibel, mempunyai toleransi yang cukup baik, 

bersikap positif,dan tidak mudah terpengaruh orang dalam bertindak 

dan mengambil keputusan, serta mampu menentukan langkah-langkah 

pasti dalam kehidupannya.  

2. Bagi Peneliti 

a.  Menggunakan subyek penelitian yang lebih banyak dan  sehingga hasil 

penelitian bisa digeneralisasikan. 

b. Pemilihan waktu penelitian juga perlu diperhatikan agar kondisi 

penelitian baik subyek dan alat ukur dapat dipersiapkan dengan baik. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan bahasan yang sama, 

disarankan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang dapat   

mempengaruhi kepercayaan diri. 

 


