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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dengan memberikan 

kuesioner kepada 126 responden yang merupakan siswa-siswi SD Negeri 1 

Kalibalau Kencana Bandarlampung kelas 3 s.d. kelas 5 dan menonton tayangan 

komedi Pesbukers, maka didapat tiga kesimpulan yaitu: 

 

1. Tayangan komedi Pesbukers berpengaruh langsung terhadap proses perhatian 

dan mengingat anak akan adegan-adegan kekerasan verbal yang ada pada 

tayangan tersebut dengan kontribusi sebesar 49,8%, sedangkan sisanya sebesar 

50,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Dilihat dari besar koefisien 

jalur sebesar 0,706, tayangan komedi Pesbukers memiliki hubungan atau 

korelasi yang kuat terhadap perhatian dan mengingat anak. 

 

2. Secara simultan proses perhatian dan mengingat anak memiliki kontribusi 

sebesar 36,7% dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada perilaku 

kekerasan verbal anak, sedangkan sisanya sebesar 63,7% dijelaskan oleh faktor 

lain di luar penelitian. Dilihat dari besar koefisien jalur sebesar 0,606, proses 

perhatian dan mengingat anak memiliki  korelasi yang kuat terhadap perilaku 

kekerasan verbal anak. 
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3. Berdasarkan analisis jalur (Path Analysis), menunjukkan bahwa tayangan 

komedi Pesbukers berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku kekerasan 

verbal anak melalui proses perhatian dan mengingat. Dengan besar pengaruh 

tersebut adalah sebesar 18,3%, sedangkan sisanya sebesar 81,7% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Dilihat dari 

besar koefisien jalur sebesar 0,428, tayangan komedi Pesbukers berpengaruh 

tidak langsung terhadap perilaku kekerasan verbal anak melalui proses 

perhatian dan mengingat memiliki tingkat korelasi dalam kategori sedang. 

 

 

 

6.2. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini: 

 

1. Disarankan kepada penelitian-penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan 

pengaruh tayangan televisi dapat menambahkan variabel independen lain 

seperti keluarga, teman sepermainan (peer group) untuk lebih melengkapi 

penelitiannya. Sebab perubahan perilaku anak tidak hanya dipengaruhi oleh 

tayangan televisi namun juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak itu 

berada dan juga masih ada faktor-faktor lainnya yang berkemungkinan dapat 

mempengaruhi perilaku anak. 

 

2. Penelitian ini berkesimpulan bahwa besar pengaruh tayangan terhadap perilaku 

kekerasan verbal berada dalam kategori sedang. Maka disarankan bagi para 

produsen televisi, agar terus meningkatkan kualitas isi konten program acara 
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televisinya. sehingga dapat lebih memperkecil bahkan menghilangkan 

pengaruh negatif terhadap perilaku khalayaknya.  
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