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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa tayangan serial animasi Adit Sopo Jarwo di MNCTV memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap perkembangan moralitas anak. Proses pengukuran pengaruh 

tayangan serial animasi Adit Sopo Jarwo terhadap perkembangan moralitas anak 

perlu diketahui besarnya hubungan diantara kedua variabel tersebut. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi variabel X dengan variabel Y sebesar 

0,654, angka tersebut berada diantara 0,600 – 0,799, yang memiliki arti bahwa 

tingkat hubungannya kuat. Pengukuran besarnya pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y yang mempergunakan perhitungan koefisien determinasi diperoleh 

hasil adanya pengaruh tayangan serial animasi Adit Sopo Jarwo terhadap 

perkembangan moralitas anak sebesar 46,9%. 

Berdasarkan pengujian hipotesis terhadap kedua variabel tersebut diperoleh 

hasil perhitungan t hitung > t tabel yaitu 7,288 > 1,658 maka dapat ditentukan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu tayangan serial animasi Adit Sopo Jarwo 

anak memiliki pengaruh yang nyata terhadap perkembangan moralitas. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh tayangan serial animasi Adit 

Sopo Jarwo (Variabel X) dengan perkembangan moralitas anak (Variabel Y) dan 

melihat dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 

a. MNCTV sebagai stasiun televisi yang menayangan serial animasi Adit 

Sopo Jarwo, peneliti menyarankan agar memindahkan atau memajukan 

jam tayang serial animasi ini. Karena jika tetap ditayangkan pada pukul 

18.30 WIB, ditakutkan serial animasi ini akan mengganggu waktu ibadah 

sholat magrib dan belajar anak-anak, akan lebih baik jika jam tayang 

Adit Sopo Jarwo dimajukan menjadi pukul 17.00 WIB. Karena pada 
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pukul tersebut anak-anak dominan sudah berada di rumah dan telah 

selesai dari segala aktivitasnya. 

b. Peneliti juga berharap agar MNCTV tetap mempertahankan tayangan 

serial animasi Adit Sopo Jarwo, karena tayangan ini memiliki banyak 

nilai edukasi (moral) yang tentunya baik untuk penonton, khususnya 

anak-anak. 

c. MD Animation yang memproduksi serial Animasi Adit Sopo Jarwo, 

peneliti menyarankan agar lebih kreatif, inovatif dan produktif dalam 

menghasilkan serial animasi ini. Setidaknya setiap minggu minimal 

terdapat dua hingga tiga episode baru yang ditayangkan, peneliti sadar 

jika membuat satu episode animasi ini saja membutuhkan biaya dan 

waktu yang tak sedikit, namun hal tersebut bertujuan agar serial animasi 

asli Indonesia ini mampu bersaing dengan serial animasi dari luar negeri, 

selain itu juga agar penonton tidak merasa bosan dan tetap setia 

menyaksikan serial animasi Adit Sopo Jarwo. Kemudian, jangan 

mengurangi atau bahkan menghilangkan nilai edukatif dan moral yang 

terdapat dalam tayangan ini. Akan lebih baik lagi jika nilai tersebut 

ditingkatkan sekaligus tetap bisa menghibur penonton, karena dari situlah 

timbul sikap dan kepribadian yang positif dalam diri penonton, terlebih 

pada anak-anak. 

d. Peneliti menyarankan kepada orang tua agar membimbing anak-anaknya 

dalam memilih dan menonton tayangan acara televisi, sebab tidak semua 

tayangan televisi memiliki nilai edukasi atau nilai moral yang baik untuk 

anak-anak. Sehingga dengan arahan dan bimbangan orang tua, anak-anak 

bisa memahami tayangan mana saja yang baik dan cocok untuk mereka 

tonton. 

e. Penelitian ini masih dapat dikembangkan baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Pada penelitian kualitatif dapat diperoleh informasi berupa 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan moralitas anak 

melalui tayangan serial animasi, seperti Adit Sopo Jarwo. 
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