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BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pemberitaan Kasus

Penculikan Anak di Televisi Terhadap Sikap Orangtua (Survei Orangtua di RW

002, Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok), pembahasan yang didapat

dari penyebaran kuesioner dan observasi yang kemudian data tersebut diolah

dengan SPSS versi 21, maka peneliti menyimpulkan :

a. Hasil dari analisis inferensial didapatkan hasil koefesien korelasi r yaitu

= 0.578. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pengaruh

pemberitaan kasus penculikan anak (Variabel X) terhadap sikap orangtua

(Variabel Y) memiliki hubungan yang cukup.

b. Berdasarkan hasil dari uji determinasi, yaitu untuk menghitung besarnya

peran atau pengaruh variabel terhadap variabel Y. Diketahui nilai

Korelasi (r) = 0.578. Maka dapat dikatakan 38% Sikap Orangtua

(Variabel Y) ditentukan oleh Pemberitaan Penculikan Anak (Variabel X).

Dan sisanya sejumlah 62% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya seperti

mengetahui pemberitaan penculikan anak tidak hanya dari televisi,

melainkan dari surat kabar, maupun berita online, menonton atau

tidaknya pemberitaan penculikan anak, ada atau tidaknya kasus

penculikan anak yang disiarkan di televisi.

c. Hasil dari uji hipotesis dengan menggunakan uji t, diperoleh t hitung

sebesar 6,703 dan nilai t tabel sebesar >1,980 maka dapat ditentukan

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan

terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Pemberitaan

Penculikan Anak terhadap Sikap Orangtua (Survei Para Orangtua di RW

002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok).
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V.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh Pemberitaan

Kasus Penculikan Anak di Televisi Terhadap Sikap Orangtua, maka peneliti

memberikan saran yaitu:

a. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggali faktor-

faktor yang mempengaruhi sikap orangtua setelah mengetahui

pemberitaan kasus penculikanan anak di televisi.

b. Dalam penyajian ataupun pengemasan berita, sebaiknya pemberitaan di

televisi tidak terlalu vulgar dalam menayangkan tindak kekerasannya.

c. Para Orangtua diharapkan harus selalu bersikap waspada dimana pun dan

kapan pun. Selalu mengawasi anak dan memberikan perhatian yang lebih

pada anak.
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