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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan 

kuisioner oleh peneliti mengenai variabel pengaruh sinetron “Dunia 

Terbalik” terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa 

Ngluwar yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan  

bahwa : 

1. Bagaimana sinetron “Dunia Terbalik” 

“Dunia Terbalik”  merupakan sebuah judul sinetron yang 

ditayangkan di RCTI. Sinetron ini diproduksi oleh MNC Pictures. 

Pemainnya antara lain ialah Agus Kuncoro, Indra Birowo, Sutan 

Simatupang, Syahnaz Sadiqah, Yafi Tessa, Mieke Amalia, Idrus 

Madani, Ryana Dea, Lukman Sardi, Felicya Angelista, dan Andi 

Arsyil Rahman Putra. Sineton “Dunia Terbalik” adalah salah satu 

sinetron bergenre komedi religi. Sinetron“Dunia Terbalik” adalah 

program series komedi yang mengangkat cerita tentang kisah di 

Kampung Ciraos, Desa Cikadu digambarkan dengan asal muasalnya 

para warga yang terpaksa pindah ke kampung tersebut. Musibah tanah 

longsor memaksa mereka bedol kampung. Sementara kisah kemudian 

berkutat pada realita di Kampung Ciraos yang benar-benar terbalik, 

para istri bekerja jadi TKW dan para suami banyak yang berdiam di 
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rumah layaknya ibu rumah tangga (mengasuh anak, mencuci pakaian, 

dan kegiatan lainnya). 

Sinetron “Dunia Terbalik” ini mengisahkan tentang para suami 

yaitu Akum, Aceng, Idoy dan satu musuh bebuyutan Aceng, yaitu 

Dadang. Mereka harus mendidik anak serta mengurus urusan rumah 

tangga yang biasanya menjadi urusan para wanita. Sementara istrinya 

harus pergi ke luar negeri untuk bekerja dan menafkahi keluarga. 

Cerita ini menceritakan tentang kehidupan sesungguhnya  masyarakat 

di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Pada cerita sinetron tersebut, 

masyarakat di daerah Cikadu tersebut biasa menemui Ustadz Kemed 

untuk meminta penjelasan dan penyelesaian terkait dengan masalah 

yang mereka hadapi. Layaknya seorang ustadz, warga desa 

menjadikannya panutan. Sayangnya Pak Kemed bukanlah ustadz yang 

mengandalkan kitab suci dalam setiap ajaran yang disampaikan, jadi 

yang disampaikan kepada masyarakat kadang tidak sesuai dengan 

syariat-syariat agama Islam. 

2. Bagaimana akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa 

Ngluwar 

Berdasarkan analisis data, prosentase akhlaq dalam berkeluarga 

masyarakat Islam di Desa Ngluwar adalah 48%  dari jumlah responden 

yang ada yaitu 60 responden. Akhlaq dalam Berkeluarga masyarakat 

Islam di Desa Ngluwar dinyatakan sangat rendah apabila x < 28, 

kemudian akhlaq tersebut dikatan rendah apabila 36 > x > 28. Akhlaq 
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dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar dinyatakan 

tinggi apabila 44 > x > 36, dan akan dikatan sangat tinggi apabila x > 

44 Hasil tersebut didapatkan dari rumus x > Mi + 1 (Sdi) sehingga 

didapatkan hasil 48,3%.  Maka dari itu, dinyatakan bahwa akhlaq 

dalam berkeluarga masyarakat di Desa Ngluwar adalah sangat tinggi. 

Karena, 48% dari jumlah responden atau setara dengan 29 responden 

menempati prosentase yang sangat tinggi akhlaq dalam 

berkeluarganya. 

3. Sejauh mana pengaruh sinetron “Dunia Terbalik” terhadap akhlaq 

dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar 

a. Dari data yang didapat, maka ditemukan bahwa sinetron “Dunia 

Terbalik” membawa pengaruh terhadap akhlaq dalam berkeluarga 

masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Hal ini terlihat dari data pada 

pembahasan sebelumnya, dimana 8,8% dari jumlah responden 

yang berjumlah 60 orang ditanyakan bahwa akhlaq dalam 

berkeluarganya terpengaruh oleh sinetron “Dunia Terbalik”. Hasil 

penelitian dapat menerima hipotesis yang menyatakan bahwa “ada 

pengaruh antara intensitas menonton sinetron “Dunia Terbalik” 

terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa 

Ngluwar, jadi Ha diterima dan Ho ditolak. Nilai Signifikan t adalah 

angka yang menjelaskan tentang apakah pengaruh yang didapatkan 

itu pengaruh positif atau negatif. Apabila pengaruhnya positif 

makan hasil dari Signifikan t nya harus lebih dari 0,05. Sebaliknya, 



112 
 

 

jika hasil Signifikan t yang didapat kurng dari 0,05 maka 

dinyatakan bahwa pengaruhnya adalah negatif. Dari data yang 

didapat dilihat bahwa Signifikan t yang didapat sebesar 0,021. Hal 

ini berarti Signifikan t < 0,05 ( kurang dari 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwasanya variabel independen secara parsial 

berpengaruh negatif. Hal ini berarti sinetron “Dunia Terbalik” 

berpengaruh negatif terhadap akhlaq dalam berkeluarga 

masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Sehingga kesimpulannya 

adalah bahwa sinetron “Dunia Terbalik” berpengaruh negatif 

terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa 

Ngluwar sebesar 8,8%. 

b. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara sinetron “Dunia Terbalik” terhadap akhlaq dalam 

berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Hal ini sejalan 

dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori 

kultivasi. Dalam teori kultivasi dijelaskan bahwasanya media 

televisi dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat 

sehari – hari. Hal ini terbukti, dengan menonton tayangan sinetron 

“Dunia Terbalik” ada sebesar 8,8% masyarakat yang terpengaruh 

oleh sinetron tersebut, sehingga perilaku dalam kesehariannya 

meniru seperti apa yang ditayangkan dalam sinetron “Dunia 

Terbalik”. Maka, semakin sering acara ditonton, maka semakin 

berpengaruh juga acara tersebut pada kehidupan.  
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B. Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dari penelitian ini, ada pula 

saran-saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya yang sekiranya 

dapat berguna untuk beberapa pihak, yaitu : 

1. Bagi sinetron “Dunia Terbalik” : a. Lembaga produksi sinetron “Dunia 

Terbalik” sebaiknya memperbaiki kualitas tayangan dan menampilkan 

perilaku-perilaku yang tidak bertentangan dengan adat, norma dan 

kebiasaan masyarakat serta sesuai dengan syariat islam. Hal ini 

dilakukan agar penonton mendapatkan kualitas tontonan yang baik dan 

bermanfaat bagi kehidupannya. Sehingga tidak muncul berbagai 

masalah didalam masyarakat akibat terlalu seringnya menonton 

sinetron. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh sinetron 

“Dunia Terbalik” terhadap akhlaq dalam berkeluarga agar kedepannya 

bisa menambahkan variabel-variabel yang lainnya yang dapat 

berpengaruh pada pengaruh intensitas menonton sinetron “Dunia 

Terbalik” terhadap akhlaq dalam berkeluarga, serta memperbanyak 

objek penelitian dan sample yang diambil, agar hasil penelitian 

selanjutnya dapat meningkatkan pemahaman bagi peneliti, lembaga 

produksi sinetron dan pihak lainnya.  

3. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat mengetahui pengaruh – 

pengaruh yang ditimbulkan dari menonton sinetron sehingga 
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masyarakat dapat memilih tontonan yang lebih bermutu dan membawa 

pengaruh positif terhadap perilaku sehari – hari masyarakat. 


