
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yaitu analisis data dan pembahasan yang telah peneliti 

uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara unsur unsur drama terhadap minat menonton sangat kuat. 

Selain itu variabel X (Unsur-Unsur Drama) memberikan kontribusi 68% untuk 

memebentuk minat menonton. Maka dapat disimpulkan 68% Minat Menonton (variabel Y) 

ditentukan oleh Unsur-Unsur Drama (Variabel X) dan sisanya sejumlah 32% ditentukan oleh 

faktor lain penelitian yang tidak diteliti oleh peneliti. 

Terdapat beberapa dimensi variabel X yang sudah dijabarkan dan dibuat pernyataan 

kuesioner di atas. Setelah penyebaran kuesioner maka peneliti menegetahui hasil dari penelitian 

ini, sehingga dapat disimpulkan pada pernyataan ke-7 yaitu dialog dalam drama India “Thapki” 

mudah dipahami. Dalam pernyataan tersebut termasuk ke dalam salah satu dimensi unsur unsur 

drama yaitu dialog. Pernyataan ini paling besar dan banyak di isi setuju oleh ibu-ibu berarti ini 

hal yang paling besar mempengaruhi minat menonton, dimana ibu-ibu rumah tangga mengerti 

akan dialog dalam drama India “Thapki” karena mudah dipahami. 

Ibu-ibu rumah tangga menganggap drama India “Thapki” sebagai hiburan dan tontonan 

sehari-hari. Unsur-unsur yang terdapat di serial drama India “Thapki” membuat para ibu-ibu 

tertarik dan senang untuk menonton. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penetuan taraf signifikasi dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu : t hitung yaitu sebesar 14,03 > r table 0,67720 di 

dapatkan dari tabel koefesien dengan taraf siginifikansi sebesar 10% dengan sampel dikurangi 2 

(93 – 2 = 91) maka menjadi 0.67720. Maka kesimpulan yang didapat adalah Ho ditolak dan Ha 

diterima (besar pengaruh). Artinya, terdapat pengaruh antara unsur-unsur drama terhadap minat 

menonton. 
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5.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Unsur-unsur Dalam Drama India 

“Thapki” yang Menarik Minat Menonton ( Survei pada Ibu Rumah Tangga Kampung Jati, RW 

013 Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan). 

5.2.1 Saran Praktis 

 

1. Kepada Ibu-ibu rumah tangga, sebaiknya memilah hal positif dan negatif dalam unsur-

unsur drama “Thapki” atau drama-drama India lainnya . 

 

2. Kepada pihak televisi swasta ANTV untuk lebih memberikan tontonan drama-draa india 

yang mendidik dan memberikan motivasi dan inspirasi dalam kehidupan masyarakat. 

5.2.2 Saran Akademis 

 

1. Untuk mengembangkan ilmu komunikasi mengenai kegunaan dan kepuasan menonton 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengn menggunakan topik yang 

sama, hendaknya meneliti faktor lain yang memepengaruhi minat menonton dalam drama 

India yang belum diteliti sehingga adanya peningkatan dalam melakukan penelitian 

lainnya. 

 

2. Atau dapat juga mengembangkan penelitian dalam populasi yang lebih luas dengan 

menggunakan metodelogi penelitian yang lebih mendalam. 
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