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BAB VI 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta penyajian data dan analisis 

data tentang Kemampuan Literasi Media Siswa SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah 

Pekanbaru Dalam Memaknai Tayangan Sinetron Anak Jalanan di RCTI, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Kemampuan Literasi Siswa SMK Ibnu Taimiyah dalam 

memaknai tayangan sinetron anak jalanan sudah memiliki kemampuan literasi 

media yang baik dalam memaknai tayangan televisi yaitu sinetron terutama Anak 

Jalanan. Berdasarakn hasil pengujian alat ukur yang digunakan dalam penelitian 

ini, nilai alpha cronbach’s yang dihasilkan dengan pengolahan menggunakan 

bantuan spss 24 berada diatas 0,60 maka alat instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel atau konsisten bila digunakan dalam beberapa 

kali pengukuran. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden Literasi media dalam 

kategori mengakses memasuki angka 65.2%. Kemampuan dalam menganalisis 

informan mencapai angka 65,6. Kemampuan dalam mengevaluasi, mencapai 

angka 64,5%.  Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai 

kemampuan siswa SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah dalam mengkases, 

menganalisa, dan mengevaluasi tayangan sinetron anak jalanan di RCTI mencapai 

angka 65,25% pada kategori baik yang berarti ketiga variabel ini menunjukkan 

bahwa siswa SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah mempunyai kemampuan literasi 

media dalam memaknai tayangan sinetron anak jalanan di RCTI. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyajikan beberapa 

saran berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut : 

 1. Untuk remaja diharapkan lebih selektif dalam memilih tayangan- tayangan 

yang berkualitas agar dapat membawa dirinya ke arah yang positif dan 

mendapatkan informasi yang berguna pula bagi diri mereka.  

2. Remaja juga harus mengedepankan betapa pentingnya literasi media dalam hal 

membentengi diri untuk dampak dari tayangan- tayangan yang mereka tonton. 

3. Untuk SMK Ibnu Taimiyah Pekanbaru lebih mengembangkan lagi tentang apa 

itu literasi media, sehinnga para siswa SMK Ibnu Taimiyah lebih selektif lagi 

memilih tayangan televisi yang dianggap berguna.  

4.Untuk akademisi, pemerintah, maupun orang tua supaya dapat memberikan 

pendidikan literasi media sejak dini kepada remaja maupun anak- anak dengan 

kegiatan yang menunjang sehubungan dengan literasi media.  

5. Untuk penelitian yang terkait dengan penelitian ini, peneliti harapkan dapat 

menjadi sebuah sumbangan acuan untuk meneliti terkait penelitian literasi media 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


