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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka 

kesimpulan dari penelitian menjawab dari pertanyaan peneliti yang di ajukan, 

sebagai berikut: 

1. Pada perhitungan uji regresi dari film “Spotlight” hasil yang didapat 

adalah 1.480. Uji regresi dilakukan untuk mengukur pengaruh film 

jurnalistik investigasi “Spotlight”. Dari hasil tersebut disimpulkan 

terdapat pengaruh film jurnalistik investigasi terhadap minat menonton 

mahasiswa/i Jurnalistik IISIP angkatan 2015/2016. 

2. Pada perhitungan uji regresi dari film “Moammar Emka’s Jakarta 

Undercover” 1.546. Uji regresi dilakukan untuk mengukur pengaruh 

film jurnalistik investigasi “Moammar Emka’s Jakarta Undercover”. 

Dari hasil tersebut disimpulkan terdapat pengaruh film jurnalistik 

investigasi terhadap minat menonton mahasiswa/i Jurnalistik IISIP 

angkatan 2015/2016. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dihitung bahwa terdapat 

besaran pengaruh minat menonton mahasiswa/i film jurnalistik 

investigasi Amerika Serikat “Spotlight” dengan hasil 100. Hasil tersebut 

dikategorikan tinggi dalam minat menonton terhadap film jurnalistik 

investigasi “Spotlight”.  

4. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dihitung bahwa terdapat 

besaran pengaruh minat menonton mahasiswa/i film jurnalistik 

investigasi Indonesia “Moammar Emka’s Jakarta Undercover” dengan 

hasil 100. Hasil tersebut dikategorikan tinggi dalam minat menonton 

terhadap film jurnalistik investigasi “Moammar Emka’s Jakarta 

Undercover”. 

5. Dari perbandingan diatas berdasarkan hasil uji yang sudah dihitung, 

diketahui film yang paling mendominasi dalam minat menonton adalah 
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film Moammar Emka’s Jakarta Undercover dibandingkan dengan film 

“Spotlight”. 

V.2 Saran 

 Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Pengaruh Film 

Jurnalistik Investigasi Terhadap Minat Menonton Mahasiswa”. Maka peneliti 

memberikan saran yaitu : 

V.2.1 Saran Praktis 

a. Hendaknya film “Spotlight” menambahkan sedikit alur cerita lagi agar 

penonton dapat memahami dengan jelas proses pencarian data dalam 

investigasi. 

b. Seharusnya film “Spotlight” dapat ditayangkan di pertelevisian 

Indonesia, karena film ini layak untuk ditonton karena bebas dari 

konten-konten yang negatif. 

c. Hendaknya film Moammar Emka’s Jakarta Undercover memotong 

beberapa adegan yang menurut peneliti termasuk kategori fulgar atau 

berbau seks. 

d. Hendaknya film Moammar Emka’s Jakarta Undercover membuat 

kembali episode ke 2 tentang lanjutan dari seorang jurnalis yang 

menyingkap sisi gelap dari ibu kota Jakarta. 

V.2.2 Saran Akademis 

Berikut  adalah  beberapa  saran  akademis  yang  berguna  bagi penelitian 

selanjutnya: 

1. Penelitian  yang  akan  datang  dalam  pengambilan  data  primer tidak hanya 

dengan kuesioner, perlu dengan observasi lapangan dan wawancara  

langsung  ke  responden  sehingga  hasil  analisis  yang diperoleh menjadi 

komprehensif. 

2. Bagi peneliti selanjutnya khususnya konsentrasi Jurnalistik agar dapat 

memilih penelitian yang menarik.  
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