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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang merujuk pada rumusan masalah 

dapat disimpulkan bahwa dampak drama Korea school 2015 who are you 

terhadap perilaku peserta didik di SMA Negeri 7 Kendari yang ditinjau dari hasil 

observasi dan wawancara yang telah dilakukan yaitu: 

1. Ada 11 faktor yang menyebabkan peserta didik menyukai drama Korea 

diantaranya nilai-nilai kebaikan yang ditampilkan dalam drama Korea yang 

bisa ditiru, alur cerita, tokoh, sinematografi, latar, soundtrack, konflik, bahasa, 

genre yang beragam, fashion, dan durasi.  

2. Adanya dampak postif dan dampak negatif dari tontonan drama Korea School 

2015 terhadap perilaku belajar peserta didik. Dampak positifnya adalah 

peserta didik mempelajari bahasa Korea dengan senantiasa membaca dan 

menulis materi menggunakan bahasa Korea sehingga menambah ilmu 

pengetahuan dengan kemampuan berbahasa Korea, Mengulangi materi yang 

belum dipahami dari penjelasan guru saat proses pembelajaran dengan 

mencari tahu pada sumber literature lain, ketepatan waktu dalam mengikuti 

proses belajar. Adapun untuk dampak terhadap perilaku belajar yang negatif 

adalah tidak konsentrasi atau tidak mendengarkan penjelasan guru saat proses 

pembelajaran di kelas, tidak tepat waktu dalam mengikuti proses belajar dan 

tidak mempersiapkan diri saat akan mengikuti ujian. Dampak drama school 

2015 who are you terhadap perilaku belajar peserta didik di SMA Negeri 7 
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Kendari dalam penelitian ini lebih banyak yang mengarah kepositif. Selain 

dari dampak drama Korea school 2015 who are you terhadap perilaku belajar 

terdapat pula dampak terhadap perilaku kesopanan, berbicara kasar dan 

berpacaran. Kemudian faktor penyebab peserta didik menyukai drama Korea 

dan perilaku belajar peserta didik yang terdampak dari drama school 2015 baik 

yang positif atau negatif tergantung pada individu masing-masing. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam menjalankan penelitian ini ada beberapa hambatan yang didapatkan 

diantaranya masih kurangnya reverensi yang membahas tentang drama Korea 

lebih mendalam, dan cukup sulit ketika mengambil dokumentasi saat melakukan 

wawancara. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan, sekiranya peneliti boleh 

memberikan saran, maka saran peneliti adalah sebagai berikut: 

5.3.1 Bagi guru agar bisa lebih update tentang Korean wave yang sedang 

populer dikalangan peserta didik dan memperhatikan serta lebih 

mengawasi peserta didik saat ulangan. 

5.3.2 Bagi orang tua agar dapat mengawasi, membimbing, memberikan 

pengarahan dan perhatian kepada anaknya agar bisa menghindari dampak 

negatif dari menonton drama Korea. 

5.3.3 Bagi peserta didik sebaiknya menghindari menonton drama Korea hingga 

lupa waktu sehingga terlambat datang kesekolah dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru saat proses pembelajaran didalam kelas, tidak 
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menyalahgunakan kemampuannya dalam berbahasa Korea serta tidak 

meniru adegan-adegan berpacaran, berbicara kasar dalam drama Korea 

yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

5.3.4 Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan serta acuan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama agar 

dapat dikaji lebih jauh dan mendalam. 

  


