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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesa kerja (Ha) dari perhitungan telah diperoleh MX sebesar 25,63 yang 

berarti perolehan tersebut kurang baik, sedangkan MY diperoleh sebesar 

25,72 yang berarti perolehan tersebut dalam taraf positif tapi masih 

kurang baik. Jadi (Ha) menyatakan ada pengaruh Rubrik Kisah Utama 

edisi 150-151 terhadap tingkat kepedulian antar sesama warga Dukuh 

Karangan Wiyung Surabaya, dalam taraf positif tetapi masih kurang baik. 

2. Bahwa diperoleh rxy sebesar 0,814  bila dilihat dari tabel antara 0,814 

terletak pada interval 0,80 – 1,000. Hal ini dapat diartikan bahwa antara 

variabel (x) dan variabel (y) terdapat hubungan yang Sangat kuat. Dan 

untuk signifikansi ternyata thitung lebih besar dari ttabel  atau 15,60   >  1,684 , 

maka Ho ditolak , artinya ada pengaruh Rubrik Kisah Utama dalam Tabloid 

Kisah Hikmah edisi 150-151 terhadap tingkat kepedulian antara sesama 

warga Dukuh Karangan Wiyung Surabaya. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hipotesa kerja (Ha) yang telah 

menyatakan ada pengaruh Rubrik Kisah Utama dalam Tabloid Kisah 

Hikmah edisi 150-151 terhadap tingkat kepedulian antara sesama warga 

Dukuh Karangan Wiyung Surabaya. 
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B. Saran  

1. Bagi pihak Tabloid Kisah Hikmah, dalam penyajian tiap rubrik hendaknya. 

2. Bagi warga Umat manusia pada saat ini lahiriahnya saja tenang, tentram, 

bagus dan luhur. Tetapi sebenarnya mereka itu sudah lama rusak dan bejat. 

Tolonglah mereka dengan memperbaiki akhlak mereka.  

3. Khusus untuk umat kalian sendiri mereka itu benar-benar dalam keadaan 

fakir miskin melarat dan papa. Berilah mereka pertolongan dengan 

membelanjakan harta untuk digunakan pendirian sekolah-sekolah yang 

mendidik putra-putri bangsa dengan didikan yang baik dan teratur rapi, juga 

untuk membangun bebagai perusahaan dan pabrik-pabrik untuk 

melenyapkan kaum penganggur atau setidak-tidaknya dapat mengurangi 

jumlah golongan yang tuna karya. Untuk melaksanakan itu, gunakan cara 

ta’awun dengan sebaik-baiknya dalam segala segi bidang. Ingatlah 

bahwasanya Allah adalah Maha Mencintai manusia-manusia yang suka 

tolong-menolong. 

 

 

 

 

 

 

 


