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BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh tayangan program acara Mozaik

Islam di Trans TV terhadap peningkatan pemahaman keagamaan (survei pada siswa-

siswi kelas 11 SMAN 6 Tangerang Selatan) dan pembahasan yang didapatkan

melalui penyebaran kuesioner dan observasi yang selanjutnya data tersebut diolah

dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan:

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 67 responden yang terdiri

dari 28 siswa dan 39 siswi yang seluruhnya merupakan siswa-siswi

kelas 11 SMAN 6 Tangerang Selatan dominan menyatakan setuju

pada setiap butir pernyataan yang peneliti ajukan.

b. Penghitungan skala interval variabel X berada ditingkat tinggi dengan

presentase 70% hal ini menunjukan bahwa siswa-siswi kelas 11

SMAN 6 Tangerang Selatan mendapatkan pengaruh dari tayangan

program acara Mozaik Islam di Trans TV.

c. Pada uji korelasi terdapat nilai korelasi yaitu r = 0,493. Nilai tersebut

menunjukkan hubungan yang cukup karena berada diantara 0,400-

0,599 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tayangan program

acara Mozaik Islam (X) terhadap peningkatan pemahaman (Y)

memiliki hubungan yang cukup.

d. Berdasarkan penghitungan uji signifikasi hipotesis atau uji t didapat t

hitung > t tabel yaitu 5,554 > 1,671 maka Ho ditolak dan Ha diterima

yang berarti tayangan program acara Mozaik Islam di Trans TV (X)

berpengaruh dengan peningkatan pemahaman keagamaan siswa-siswi

kelas 11 SMAN 6 Tangerang Selatan (Y). Dan dari hasil uji
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determinasi menggunakan SPSS versi 21 dapat disimpulkan  bahwa

terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y sebesar 46,6%.

Sementara 53,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

disertakan dalam penelitian ini.

V.2 Saran

Dari hasil penelitian ini yang berjudul pengaruh tayangan program acara

Mozaik Islam terhadap peningkatan pemahaman keagamaan cukup efektif, peneliti

menyarankan kepada Trans TV yang menayangkan program acara Mozaik Islam agar

dapat mempertahankan program acara tersebut dan mengemasnya dengan lebih baik

serta menarik, juga menambahkan durasi waktu dan sajian informasi Islam yang

positif dan mendidik agar semakin  mendapatkan perhatian khalayak.
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