
 57 

BAB VI 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sinetron Anak 

jalanan di RCTI terhadap perilaku kendaraan motor siswa SMA Negeri 1 

Peranap, berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang 

telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode analisis 

regresi linier sederhana, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh sinetron Anak Jalanan 

di RCTI terhadap perilaku kendaraan motor siswa SMA Negeri 1 Peranap. 

Perilaku penggunaan kendaraan motor siswa tersebut dipengaruhi oleh 

tayangan sinetron anak jalanan di RCTI sebesar 67.8% 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa 

variabel perilaku kendaraan bermotor dalam sinetron Anak Jalanan di 

RCTI memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku 

kendaraan motor siwa SMA Negeri 1 Peranap. Pengaruh tayangan sinetron 

Anak Jalanan di  RCTI terhadap perilaku kendaraan motor siswa pada 

level signifikasi 0.600-0.799 yang artinya kuat, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis (Ha) dengan menggunakan uji dua arah 

diterima, yakni pengaruh tayangan sinetron Anak Jalanan di rcti terhadap 

perilaku kendaraan motor siswa SMA Negeri 1 Peranap berpengaruh 

dengan nilai keofisien sebesar 0.629 

3. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh negatif antara perilaku kendaraan motor siswa terhadap 

seringnya menonton tayangan sinetron Anak Jalanan di RCTI. Oleh sebab 

itu peneliti menyatakan benar penelitian ini. 

  



 

 
58 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi media televisi, hendaknya program sinetron yang ditayangkan tidak 

mengandung aksi balapan motor ataupun pengaruh negatif, sehingga 

akibat dari perbuatan satu pihak, pihak yang lain dirugikan. Dan setiap 

tayangan yang akan di sajikan oleh media televisi harus dapat di kontrol 

oleh lembaga pesensor televisi dan juga KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia). karena tidak semua gambar atau tayangan yang layak untuk di 

tampilkan. Karen tidak semua pemirsa dapat menyerap dengan baik apa 

yang ditayangkan oleh stasiun televisi 

2. Program-program acara televisi disajikan umumnya  harus mendidik 

sehingga ketika timbul dampak pada diri seseorang akibat dari menonton 

tayangan televisi, harus dapat dipertanggung jawabkan sebagai mana 

mestinya. 

3. Siswa harus mempunyai cara pandang yang baik dan benar untuk menilai 

suatu teknologi yang bermunculan secara tiba-tiba. Dan kita harus mampu 

memilih mana yang baik dan mana yang buruk, seperti apakah tren itu 

bermanfaat dan sesuai kebutuhan.sss 

4. Untuk sekolah SMA Negeri 1 Peranap harus memberikan pendidikan yang 

tidak hanya di dalam buku, tapi juga harus memberikan penjelasan yang 

ada diluar buku seperti dampak dari televisi dan lain sebagainya. 

5. untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas obyek 

penelitian dan lebih memperdalam bagaimana pengaruh media massa 

terhadap perilaku siswa-siswi 

 

 

 

 

 


