
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dalam bab ini peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yaitu pengaruh Sinetron Raden Kian Santang di MNCTV Episode 2, 5 dan 12 

terhadap pemahaman ajaran islam Masyarakat Desa Jemurwonosari 

Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Dalam membuat kesimpulan ini peneliti 

mengacu pada semua data yang dikumpulkan dan telah dianalisa, kemudian 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh Sinetron Raden Kian Santang di MNCTV Episode 2, 5 dan 

12 terhadap pemahaman ajaran Islam Masyarakat Desa Jemurwonosari 

Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Hasil ini diperoleh dari perhitungan 

dengan menggunakan rumus Product Moment. Untuk menguji nilai 

koefisien korelasinya digunakan cara sederhana yaitu dengan melihat 

angka indeks korelasi Product Moment (rxy) yang telah diperoleh 

kemudian dikonsultasikan dengan tabel interpretasi sederhana nilai “r”. 

Dari perhitungan tersebut dapat diperoleh rxy sebesar 0,858 berarti 

perolehan tersebut bertanda positif. Ini berarti antara variabel X dan 

variabel Y terdapat hubungan yang searah. Berdasarkan interpretasi 

tersebut nilai rxy berada pada interval 0,80 – 1,00 ini berarti antara 

variabel X dan variabel Y terdapat hubungan yang kuat. Setelah itu nilai 

rxy dikonsultasikan dengan tabel r dan diketahui bahwa rxy bernilai besar 
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pada tabel r , baik pada taraf signifikansi 5% (0,284) maupun 1% (0,368) 

dengan ini hipotesa kerja (Ha) diterima dan hipotesa nihil (Ho) ditolak. 

2. Besar pengaruh Sinetron Raden Kian Santang di MNCTV Episode 2, 5 

dan 12 terhadap pemahaman ajaran Islam Masyarakat Desa 

Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, Surabaya adalah 72,25%. Hasil ini 

diperoleh dengan cara mengkuadratkan rxy kemudian dikalikan 100%. 

Berarti ada pengaruh Sinetron Raden Kian Santang di MNCTV Episode 2, 

5 dan 12 terhadap pemahaman ajaran Islam Masyarakat Desa 

Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, Surabaya. 

 

B. Saran  

Dalam uraian ini penulis akan memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait: 

1. Bagi pihak Televisi, semua pihak pengelola stasiun televisi khusunya 

MNCTV, diharapkan bisa lebih meningkatkan lagi siaran sinetron-sinetron 

yang bermuatan pesan moral atau program-program lainnya yang 

bernuansa Islami dan mengurangi faktor entertainnya, supaya lebih 

diintenskan dan mengedepankan nilai-nilainya. Guna untuk mendidik 

perilaku masyarakat atau moral masyarakat dan lebih meningkatkan 

tingkat religiusitas dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Masyarakat Desa Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, Surabaya 

hendaknya tidak mencontoh adegan-adegan tidak baik. Sebaiknya, untuk 



 

 

Masyarakat Desa Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo, Surabaya 

melakukan kegiatan atau adegan yang positif dalam sinetron ini. 

3. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan untuk melakukan penelitian dengan membahas materi lain, 

misalnya sejarah cerita dari judul sinetron tersebut dengan sampel yang 

lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


