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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

tayangan program SIGI Investigasi SCTV terhadap kewaspadaan tindak kriminal 

(survei pada warga RW 04 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung, Jakarta 

Timur) dalam penelitian ini, sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dari 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh tayangan program 

SIGI Investigasi terhadap kewaspadaan tindak kriminal. Setelah melakukan penelitian 

dengan cara menyebarkan kuesioner dan observasi, dan data tersebut di olah 

menggunakan SPSS versi 2.1, memiliki hasil sebagai berikut; 

Hasil dari nilai rata-rata pada variabel X dan variabel Y menggunakan rumus 

skala interval diantaranya, sebanyak 65 (76,5%) responden pada variabel X 

menyatakan berpengaruh pada tayangan program SIGI Investigasi, dan variabel Y 65 

(76,5%) responden menyatakan kewaspadaan tindak kriminal pada tingkatan sedang. 

Nilai r pada uji korelasi yaitu 0,496, nilai tersebut meliki nilai yang cukup 

karena terletak diantara 0,40 – 0,70. Kesimpulannya terdapat hubungan antara 

variabel X (Pengaruh Tayangan program SIGI Investigasi) dengan variabel Y 

(Kewaspadaan tindak kriminal). 

Hasil dari koefisien determinasi sebanyak 23,3% kewaspadaan tindak 

kriminal (variabel Y) ditentutukan oleh pengaruh pada tayangan program (variabel 

X), sementara sisanya sebesar 76,7% di berikan oleh efek pada kopetitor televisi 

lainnya dan ada atau tidaknya sebuah kasus tindak kriminal yang terjadi di 

lingkungan sekitar. 

Sedangkan hasil dari koefisien regresi menunjukan angka yang positif, artinya 

setiap pengaruh program tayangan SIGI Investigasi meningkat maka tingkat 

kewaspadaan terhadap tindak kriminal akan meningkat juga begitu pula sebaliknya. 

Sehingga jika pengaruh sebuah tayangan program mengalami kenaikan 1 point maka 
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kewaspadaan tindak kriminal mengalami kenaikan 0,267. Artinya jika nilai pengarub 

meningkat maka nilai kewaspadaan terhadap tindak kriminal meningkat juga. 

Hasil dari uji signifikan hipotesis dengan cara membandingkan t hitung dengan 

t tabel. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa t hitung > t tabel yaitu 4,96 > 1,671 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan tayangan program SIGI 

Investigasi memberikan pengaruh terhadap kewaspadaan tindak kriminal.  

 

V.2  Saran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul pengaruh tayangan 

program SIGI Investigasi SCTV terhadap kewaspadaan tindak kriminal (survei pada 

warga RW 04 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur), 

peneliti memiliki beberapa saran, diantaranya: 

a. Sebelumnya peneliti mengucapkan terimakasih banyak atas kerjasamanya 

pada warga RW 04 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung, Jakarta 

Timur, yang telah membantu peneliti dalam pengisian kuesioner. Peneliti 

berharap agar warga tetap dan meningkatkan rasa kewaspadaan pada tindak 

kriminal yang sewaktu-waktu akan terjadi. 

b. SIGI Investigasi di harapkan dapat memeberikan informasi yang lebih 

bermanfaat untuk para penonton setianya, dan menjaga kualitas isi berita dan 

dapat mengupas tuntas beberapa permasalahan yang masih membingungkan 

masyarakat tentang kebenaran pada suatu kasus. 

c. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan pada peneliti selanjutnya. Dan 

mendapatkan hasil penelitian yang baru beserta faktor-faktor lainnya yang 

akan menimbulkan sebuah pengaruh baru pada tayangan program yang 

memberikan efek terhadap kewaspadaan tindak kriminal. 
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