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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dengan memberikan 

kuisioner kepada 78 responden yang merupakan siswa-siswi SD Negeri 5 Sukadana 

Pasar Lampung Timur kelas 5 dan 6 dan menonton sinetron Raden Kian Santang, 

maka didapat 3 kesimpulan, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil persentase dari kesebelas perilaku yang menjadi fokus 

peniliti diketahui bahwa persentase yang paling ditiru atau dilakukan oleh 

siswa SD Negeri 5 Sukadana Pasar yaitu perilaku bershalawat dan tidak 

sombong sebesar 48,7 %. 

  

2. Sinetron Raden Kian Santang berpengaruh  positif terhadap proses perhatian, 

pengertian , dan penerimaan anak akan adegan-adegan perilaku-perilaku religi 

pada tayangan tersebut dengan kontribusi hanya sebesar 27 %, sedangkan 

73% dijelaskan oleh faktor diluar penelitian. Pengaruh positif ini juga 

dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sinetron Raden Kian Santang yaitu 

sebesar 0,519, dimana koefisien jalur tersebut dinyatakan signifikan dilihat 
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dari Sig pada Uji T maupun Sig. Pada uji F sebesar 0,000 lebih kecil 

dibanding alfa 5%. Berdasarkan nilai R yang didapat yaitu sebesar 0,519, 

berada pada interpretasi koefisien korelasi Product Moment 0,40 – 0,599, 

maka dinyatakan bahwa sinetron Raden Kian Santang mempengaruhi proses 

perhatian, pengertian, dan penerimaan anak memiliki tingkat korelasi atau 

hubungan yang sedang. 

 

3. Berdasarkan hasil analisis data perbandingan Thitung dikonsultasikan dengan 

Ttabel pada taraf signifikansi 5% untuk mencapai 95% tingkat 

kepercayaannya adalah 5,595> 1,665. Perbandingan ini menunjukkan bahwa 

Thitung lebih besar dari Ttabel. Hal ini berarti Ho ditolak dan Hi diterima. 

Jika Hi diterima, maka ada pengaruh dari sinetron Raden Kian Santang 

terhadap perilaku religi anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

6.2 Saran 

 

Setelah mengetahui hasil penelitian ini, ada sejumlah saran yang hendak peneliti 

sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini: 

 

1. Sebaiknya sebagai penyelenggara televisi, para produsen televisi harus 

menambah lagi tayangan-tayangan yang bermanfaat dan berkualitas. Yakni 

dengan tidak hanya mementingkan segi komersilnya saja., namun juga dari 

segi informasi. Mengingat bahwa tayangan televisi dapat mempengaruhi sikap 

dan perilaku khalayaknya, dimana tayangan yang mengandung unsur religi 

akan memberikan contoh perilaku yang sangat baik bagi penonntonnya, 

terlebih lagi hal tersebut akan jauh lebih besar dampaknya pada anak-anak. 

 

2. Meniru merupakan hal yang sangat wajar dilakukan oleh anak-anak, sehingga 

dihimbau bagi orang tua untuk semaksimal mungkin mengawasi saat anak 

sedang menonton televisi. Juga mengingatkan kepada anak, mana adegan-

adegan yang patut dicontoh dan yang mana tidak baik untuk dicontoh. 

Sehingga anak-anak akan lebih mengerti bagaimana memilih acara yang 

sesuai untuk dirinya dan juga meminimalisir dampak buruk dari tayangan 

televisi itu sendiri. 

 

3. Penelitian ini masih memiliki kekurangan. 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 
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perubahan perilaku anak tidak hanya dipengaruhi oleh tayangan televisi 

namun juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak itu berada dan juga 

masih banyak faktor-faktor lainnya yang berkemungkinan dapat 

mempengaruhi perilaku seorang anak. 


