
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dalam bab ini peneliti menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yaitu pengaruh program “Bagi-bagi Berkah” di Trans TV Terhadap 

Peningkatan Bersedekah Masyarakat Desa Kisik, Kecamatan Bungah. Dalam 

membuat kesimpulan ini, peneliti mengambil dari hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan. 

1. Tidak ada pengaruh program “Bagi-bagi Berkah” di Trans TV terhadap 

Peningkatan Bersedekah masyarakat Desa Kisik, Kecamatan Bungah, 

Kabupaten Gresik. 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 0,366 berarti perolehan 

tersebut rendah. Ini berarti antara variabel X dan variabel Y tidak 

terdapat hubungan yang searah. Berdasarkan interpretasi tersebut nilai 

rxy berada pada interval 0,200 – 0,399. Ini berarti antara variabel X dan 

variabel Y tidak terdapat hubungan yang rendah. Setelah itu nilai rxy 

dikonsultasikan dengan tabel r dan diketahui bahwa rxy lebih kecil dari 

pada tabel r , baik pada taraf signifikansi 5% (0,413) maupun 1% (0,526) 

dengan ini hipotesa kerja (Ha) ditolak dan hipotesa nihil (Ho) diterima  
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2. Besar pengaruh program “Bagi-bagi Berkah” di Trans TV Terhadap 

Peningkatan Bersedekah Masyarakat Desa Kisik, Kecamatan Bungah, 

Kabupaten Gresik adalah 13,4 %. Hasil ini diperoleh dengan cara 

mengkuadratkan rxy kemudian dikalikan 100%. 

 

B. Saran  

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi berdasarkan 

penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada: 

1. Untuk Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas mahasiswa sebagai calon da’i dalam bidang dakwah melalui 

televisi dapat memperdalam ilmu dakwah, terutama penggunaan 

televisi, radio atau pun yang lainnya sebagai media dakwah. 

2. Untuk masyarakat Desa Kisik diharapkan semakin semangat 

memperdalam ilmu agama dengan menonton televisi sebagai media 

dakwah yang sangat mudah dan murah dan mengurangi kegiatan 

yang dilakukan sebelumnya untuk melihat program acara dakwah di 

televisi. 

3. Untuk Trans TV diharapkan semakin meningkatkan program yang 

berkualitas, dan untuk program “Bagi-bagi Berkah” agar lebih 

mendekatkan diri kepada pemirsa dan lebih aktual dalam 

penyampaian isi yang akan disiarkan.  
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4. Bagi peneliti selanjutnya, jika ingin mengangkat judul skripsi dengan 

media televisi yang bertema dakwah dan ada episode yang berbeda-

beda, sebaiknya meneliti dengan 3 episode atau lebih, agar hasil 

yang telah diteliti nantinya valid. Serta secara akademis hendaknya 

membuktikan kembali teori Harrold Laswell dengan obyek 

penelitian yang berbeda dalam jumlah yang lebih besar. 

 


