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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap lima episode The 

Comment pada periode 2013-2017 dan wawancara yang dilakukan dengan 

produser serta set desainer The Comment maka telah didapatkan jawaban 

yang sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu juga telah didapatkan 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. 

Program The Comment termasuk dalam kategori variety show yang 

membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan berjalannya aktifitas 

media sosial, terutama yang sedang hits pada masa tersebut. Program ini 

banyak menggunakan unsur sosial media sebagai ikon dalam konsep tata 

artistiknya. 

Pada tahun 2013, The Comment masih meraba mengenai program yang 

akan ditayangkan tersebut, mulai dari konten, konsep tata artistik maupun 

pembawa acaranya. Hingga pada akhirnya atas kerjasama tim produser 

dengan pembawa acara menghasilkan konsep sesuai dengan karakter 

pembawaan dari pembawa acara tersebut. 

Terjadi beberapa perubahan didalam konsep tata artistik The Comment. 

Pada tahun 2013, The Comment menggunakan konsep kontemporer karena 

memang masih belum memiliki konsep pada program tersebut. Pada tahun 

berikutnya yaitu 2014, konsep yang digunakan yaitu boys room yang 

menggambarkan berbagai macam kebiasaan yang dilakukan oleh anak laki-

laki sesuai dengan karakter Imam Darto dan Dimas Danang. Selanjutnya 

pada tahun 2015, The Comment menggunakan konsep Google Office dan 

base room untuk menghadirkan suasana santai dan lebih berwarna. Pada 

tahun 2016, konsep yang dihadirkan tetap sama dengan tahun 2015. Hanya 

ada tambahan beberapa properti yang digunakan untuk menghadirkan 

suasana baru. Pada tahun 2017 konsepnya merupakan penggabungan dari 
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tahun 2013-2016. Namun yang baru adalah adanya tambahan konsep Mario 

Bross dalam satu stage yang digunakan dalam segmen tertentu. Konsep 

Mario Bross dihadirkan untuk dapat mewakili warna karakter dari program 

The Comment karena Mario Bross identik dengan warna merah dan biru. 

Dari seluruh episode dalam jangka waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017 memang terjadi beberapa perubahan maupun tambahan konsep, 

namun ada salah satu properti yang tidak pernah dihilangkan yaitu ikon 

Sosial Media dalam stage utama The Comment. 

The Comment banyak menghadirkan bintang tamu wanita karena 

dianggap lebih menarik daripada laki-laki untuk mengisi setiap segmen 

dalam satu episode. Dalam satu episode The Comment mendatangkan 2-3 

bintang tamu wanita untuk menemani Danang dan Darto dalam 

membawakan konten disetiap segmennya. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa keseluruhan 

setting dalam program The Comment pada tahun 2013 hingga 2017 masuk 

dalam kategori dekoratif, lokatif, ekspresif, atraktif dan jelas. Perubahan tata 

artistik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

1. Konten program 

2. New look/Fresh 

3. Karakter Imam Darto dan Dimas Danang 

4. Tren desain, tren teknologi, dan atau tren perkembangan media 

sosial 

Perkembangan dan perubahan konsep pada program untuk 

mengurangi kebosanan dan mood yang sudah bisa dibaca oleh audience agar 

tidak berpengaruh pada penurunan rating. New look di buat oleh tim 

produksi untuk menciptakan suasa baru yang lebih fresh dan menghindari 

kejanuhan dari khalayak umum. Faktor berikutnya adalah karakter Danang 

Darto yang santai dan boys menjadikannya sebagai konsep dalam beberapa 

elemen. Tren desain, teknologi dan perkembangan mdia sosial menjadi 

konsep artistik karena mengingat The Comment yang mengankat unsur-

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



104 
 

 
 

unsur media sosial harus selalu update dalam perkembangannya supaya 

tidak kuno atau ketinggalan jaman.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian saran kepada pihak The Comment adalah 

untuk mempertahankan konsep program acara yang unik dan menambah 

lagi konten yang baru dan lebih fresh lagi. 

Proses perubahan dan perkembangan di lakukan terus menerus 

untuk menciptakan suasanan yang baru, supaya tidak menimbulkan 

kejenuhan dan menciptakan tata artistik yang indah dan berkaitan dengan 

kontennya. Hal tersebut memungkinkan audien mendapatkan kepuasan 

visual dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh kedua pembawa 

acara yaitu Imam Darto dan Dimas Danang secara menarik dan tidak 

membosankan. 
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