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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis pada 

pemirsa tvOne yang telah menonton program Bedah Kasus di kalangan orang tua 

Perumahan Papanmas Rw06 Tambun Selatan mengenai Pengaruh Program Berita 

Bedah Kasus tvOne tentang Pelecehan Seksual Anak Terhadap Tingkat Kecemasan 

Orang tua. Maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil 

penelitian yang sudah dilakukan. 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 84 orang 

responden mengenai Pengaruh Program Berita Bedah Kasus tvOne tentang Pelecehan 

Seksual Anak Terhadap Tingkat Kecemasan Orang tua, sebagai berikut:\ 

1. Adanya pengaruh antara program berita Bedah Kasu tvOen terhadap tingkat

kecemasan orang tua, hal ini terlihat dari hasil uji korelasi yang menunjukkan

adanya korelasi sebesar 0,655. Maka H0 atau hipotesis nol ditolak dan Ha

diterima atau dapat dikatakan “Terdapat Pengaruh Program Berita Bedah Kasus

tvOne terhadap Tingkat Kecemasan Orang tua”.

2. Adanya respon setelah menonton program berita Bedah Kasus tvOne yang

paling banyak diperoleh ialah tingkat kecemasan berat sebesar 54,7% yang

artinya bahwa terdapat pengaruh antara program Bedah Kasus terhadap

kecemasan berat pada warga Perumahan Papanmas Rw06 setelah menonton

program berita Bedah Kasus tvOne.

3. Butir-butir pertanya dalam kuesioner yang dinyatakan valid. Dari hasil uji

validitas yang menggunakan program SPSS menunjukkan 22 butir pertanyaan

valid karena nila r hitung > r tabel, atau r hitung > 0,306. Dan 1 butir

pertanyaan dinyatakan tidak valid keran nilai r hitung <  r tabel atau, r hitung <

0,306. 

4. Nilai reliabilitas dari hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alpha croanbach

sebesar 0,857 atau yang berarti nilai alpha > 0,306 sehingga dapat disebut
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reliabel, dengan kata lain butir-butir pertanyaan penelitian ini secara positif 

berkorelasi satu sama lain, serta terdapat kestabilan ukuran dan konsistensi 

responden dalam menjawab kuesioner. 

5. Menurut teori kultivasi televisi merupakan sesuatu kekuatan yang secara

dominan dapat mempengaruhi masyarakat modern. Televisi mampu

mempengaruhi penontonnya, sehingga apa yang dapat ditampilkan di layar

kaca dipandang sebagai sebuah kehidupan yang nyata, kehidupan sehari-hari.

5.2  Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai beriku: 

1. Media televisi sebagai pemenuhan kebutuhan informasi bagi penonton

(khalayak) sebaiknya masayrakat atau para orang tua harus semakin dewasa

dalam menyikapi beragamnya pesan informasi yang ada pada media massa

khususnya televisi. Perlu adanya proses penyaringan dan proses memilah

informasi yang didapat, sehingga pemberitaan mengenai tindakan kriminalitas

atau pelecehan seksual pada anak dapat memberikan pengetahuan baru bagi

para orang tua untuk melakukan pencegahan, misalnya pembelajaran baru

mengenai cara-cara kekerasan seksual yang banyak dilakukan pada anak-anak.

2. Sebaiknya stasiun televisi swasta lebih memperhatikan lagi penayangan berita

kriminalitas dengan tidak menayangkan tindakan kriminalitas secara vulgar

yang bisa berdampak buruk bagi masyarakat.
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