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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Terdapat hubungan menonton program acara Chatting bersama Yusuf 

Mansyur di ANTV terhadap motivasi bersedekah masyarakat Desa Tenggeles 

Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, besarnya hubungan didapat dari uji 

hipotesis di atas telah dihasilkan nilai t hitung = 3.688 kemudian hasil 

tersebuit dicocokkan dengan t tabel untuk menguji hipotesis yang dirumuskan 

sebelumnya, yaitu: thitung = 3.688  dibandingkan dengan ttabel = (0.01:60) = 

2.660 dan ttabel = (0.05: 60) = 2.000. karena thitung >0.05= 3.688 > ttabel 0.01= 

2.660 dan ttabel 0.05 = 2.000, hasil tersebut menunjukkan variabel x dan y 

adalah Signifikan yaitu terdapat hubungan signifikan antara menonton 

program acara chatting bersama Yusuf Mansyur terhadap motivasi bersedekah 

masyarakat Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. 

Uji koefisien determinasi, korelasi variabel menonton menonton 

program acara Chatting Bersama Yusuf Mansyur terhadap motivasi 

bersedekah masyarakat Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus 

diperoleh 19.53% dan sisanya 80,47% dipengaruhi faktor lain 

 

 



 105 

6.2 Saran-saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala 

kerendahan hati, penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Kepada Crew Chatting bersama YM 

Melihat tayangan Chatting bersama YM sangat diminati oleh 

masyarakat luas, hendaknya Chatting bersama YM dapat menayangkan 

dakwah yang disisipi tema-tema sederhana yang juga bersifat sosial yang 

riil. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa acara Chatting bersama 

YM mempengaruhi perilaku sedekah masyarakat. 

2. Kepada Warga Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus 

Perlu bagi warga Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus memperbanyak menuntut ilmu agama melalui ikut serta dalam 

pengajian-pengajian agama, agar nantinya terbuka keinginan untuk 

melakukan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari 

3. Kepada Pencipta Ilmu Pengetahuan 

Dalam skripsi ini peneliti belum menjelaskan lebih detail, hanya 

memaparkan atau mendeskripsikan mengenai pengaruh menonton 

Chatting bersama YM terhadap motivasi bersedekah masyarakat Desa 

Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Maka dari itu hendaklah 

bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dengan penelitian penulis, mampu 

lebih memaparkan atau mengembangkannya lagi sehingga nanti 

diharapkan akan muncul ide-ide baru yang dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan khususnya bidang komunikasi pertelevisian.   
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6.3 Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan 

rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat 

menyelesaikan skripsi. 

Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada 

dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang 

penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat 

penulis harapkan. 

Akhirnya peneliti berdo’a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini 

berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya 

serta pada dunia pendidikan. Amin Ya Robbal Alamin 

 


