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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Kesimpulan dari penelitian ini akan menjawab tujuan penelitian: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan pada terpaan sinetron Anak Jalanan 

terhadap perilaku agresif remaja di Kelurahan Pondok Kacang Timur 

RW 8. Artinya sinetron tersebut telah mempengaruhi perilaku agresif 

remaja di Kelurahan Pondok Kacang Timur RW 8. 

2. Besarnya pengaruh terpaan sinetron Anak Jalanan terhadap perilaku 

agresif remaja di Kelurahan Pondok Kacang Timur RW 8 sebesar 

0.103 atau sekitas 10%. Artinya, pengaruh yang ditimbulkan oleh 

tayangan sinetron Anak Jalanan sebesar 10 % dan sisanya atau 90% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 

Meski besarnya pengaruh yang ditimbulkan dari terpaan sinetron Anak 

Jalanan terhadap perilaku agresif remaja hanya 10%, presentase tersebut bisa saja 

bertambah seiring dengan munculnya sinetron-sinetron serupa.  

Remaja merupakan tahap di mana pola pikir mereka yang masih bimbang 

terhadap hal-hal yang mereka dapatkan di lingkungan sekitar. Masa remaja 

tersebut merupakan masa yang mudah terkena dampak buruk dari dunia 
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sekitarnya, khususnya dari terpaan sinetron yang menampilkan adegan-adegan 

kurang mendidik seperti sinetron Anak Jalanan tersebut. 

 

5.2 Saran 

        Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan di bab sebelumnya, peneliti 

memiliki saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. 

 

       5.2.1 Saran Akademis 

        Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain dan untuk 

penelitian selanjutnya dapat diperhatikan mengenai faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi perilaku meniru remaja. Selain itu, peneliti juga berharap 

penelitian selanjutnya menggunakan konsep dan teori yang lebih lengkap dari 

penelitian ini. 

  Penulis juga berharap pihak perpustakaan kampus menambah 

koleksi bukunya mengenai teori kultivasi dan perilaku agresif, dikarenakan 

kendala penulis ketika mencari sumber-sumber tersebut. Jumlah buku 

mengenai kuantitatif juga agar ditambahkan lagi karena jumlah mahasiswa 

yang tidak sedikit 
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       5.2.2 Saran Praktis 

        Penulis berharap, tayangan yang banyak mengandung unsur 

kekerasan dapat dikurangi agar tidak menjerumuskan khalayak kepada hal 

yang negatif dan memperbanyak tayangan yang bersifat edukatif. Selain itu, 

penulis berharap KPI dapat melakukan sensor terhadap tayangan yang dapat 

merusak pola pikir khalayak.  
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