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ABSTRAK

Prima Ayu Merdekawati , NIM B01209029, Pengaruh Progra Siaran
“Kajian Senja” Radio SAS FM Terhadap Akhlak Remaja Kelurahan Perak Barat
Kecamatan Krembangan, Surabaya. Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Kata Kunci

: Radio SAS FM, Akhlak Remaja

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: Apakah ada pengaruh
program siaran Kajian Senja di Radio SAS FM terhadap akhlak remaja Kelurahan
Perak Barat Kecamatan Krembangan Surabaya dan Sejauh mana pengaruh
program siaran Kajian Senja di Radio SAS FM terhadap akhlak remaja Kelurahan
Perak Barat Kecamatan Krembangan Surabaya?
Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis
penelitian analisis kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner baik untuk variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), dengan
mengambil sampel sebanyak 52 orang. Setelah data terkumpul dan dihitung,
kemudian dianalisa dengan menggunakan ruus Pearson Product Moment.
Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hipotesis kerja diterima, yang
berarti ada pengaruh program siaran “Kajian Senja” Radio SAS FM terhadap
Akhlak Remaja Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Surabaya dengan
derajat pengaruhnya sebesar 0,92 pada taraf signifikansi 5% diperoleh tabel r
product moment sebesar 0,279 dan pada taraf signifikansi 1% r tabel = 0,361.
Sehingga 0,92 > 0,279 dan atau 0,361 berada di antara interval 0,80 – 1,000.
Dengan nilai rxy positif ini berarti antara variabel x dan variabel y terdapat
hubungan yang sangat tinggi. Sedangkan besar pengaruhnya adalah 84,64%.
Bertitik tolak dari penelitian ini, maka ada saran untuk peneliti selanjutnya
yaitu meneliti program siaran “Kajian Senja” di Radio SAS FM secara Kualitatif.
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memudahkan penulis dalam mengerjakan skipsi
10. Radio SAS FM

dan Masjid Nasional al-Akbar Surabaya yang telah

membantu dan memudahkan dalam melakukan penelitian
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
Dengan harapan semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT, dan
mendapat balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
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