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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Dari hasil perhitungan regresi diperoleh nilai Sig. Sebesar 0.000, karena α 

= 0.05 > Sig = 0.000 maka Ho ditolak dan Ha diterima (Pramesti, 2010: 

33). Artinya, hasil penelitian dengan hipotesis (Ha) terdapat pengaruh 

terpaan tayangan sinetron Ganteng-Ganteng Serigala di SCTV terhadap 

sikap berpacaran remaja. 

5.1.2 Nilai signifikansi sebesar 0.000 juga menunjukkan, terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel pengaruh terpaan tayangan sinetron 

Ganteng-Ganteng Serigala di SCTV dengan variabel sikap berpacaran 

remaja khususnya pada siswa-siswi SMP San Marino, Jakarta Barat. 

5.1.3 Hasil perhitungan regresi menunjukkan terpaan tayangan sinetron 

Ganteng-Ganteng Serigala di SCTV memberikan pengaruh sebesar  

42,0% terhadap sikap berpacaran remaja.  

5.1.4 Dari hasil uji koefisien korelasi, diperoleh nilai korelasi antara variabel X 

dan variabel Y adalah 0.648 berada di antara +0,50 sampai dengan +0,69, 

itu berarti nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y  berada pada 

nilai hubungan positif yang mantap. Dengan demikian hubungan positif 

yang mantap dari kedua variabel tersebut, maka terpaan tayangan sinetron 

Ganteng-Ganteng Serigala di SCTV berpengaruh terhadap sikap 

berpacaran remaja. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah didapat, maka peneliti 

memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Akademis 

Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refernsi 

bagi mahasiswa lain agar dapat menambah wawasannya mengenai pengaruh tayangan, 

khususnya dalam tayangan sinetron. Selain itu, penelitian selanjutnya dengan 

mneggunakan teori dan konsep lain untuk mengembangkan dan memperdalam 

pengamatan tentang pengaruh dari tayangan pemberitaan. Serta lebih detail lagi dalam 

mencari tahu bagaimana isi konten media massa sebenarnya yang akan disebarkan 

kepada khalayak. 

5.2.2 Saran Praktis 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terpaan tayangan sinetron 

Ganteng-Ganteng Serigala di SCTV memberikan pengaruh yang signifikan pada sikap 

berpacaran remaja dalam konteks perubahan koginitf, afekti, dan, konatif. Bagi praktisi 

media televisi, dapat menyajikan program yanglebih menarik menghibur, dan 

memberikan edukatif kepada masyarakat serta dapat menciptakan inovasi baru dalam 

menyuguhkan cerita-cerita sinetron yang kreatif dan mengandung edukatif bagi para 

pemirsanya. 
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