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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tayangan Film Guru 

Bangsa: Tjokroaminoto terhadap Rasa Nasionalisme (Kuasi Eksperimen pada 

siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 34 Jakarta) serta pembahasan yang didapat dari 

kuisioner dan pengamatan dilapangan, selanjutnya semua data yang telah 

diperoleh dioleh menggunakan aplikasi SPSS 20 for Windows, sehingga penulis 

dapat menyimpulkan: 

1. Hasil rata-rata gained score pada n=36 kelompok kelas eksperimen 

sebesar 26,25 dan kelompok kelas kontrol sebesar 0,28. Adanya perbedaan 

hasil tersebut dimungkinkan karena adanya pemberian tayangan film pada 

kelompok kelas eksperimen. 

2. Hasil uji t dengan uji sampel dua berpasangan pada uji paired samples 

statistic didapatkan hasil nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 35,19, 

setelah perlakuan nilai rata-ratanya menjadi adalah 61,44. Pada paired 

samples correlation didapat nilai korelasi sebesar -0,095 dengan nilai 

signifikasi 0,582 berarti tidak terdapat hubungan antara nilai skor sebelum 

dan sesudah perlakuan. Untuk paired samples test nilai t hitung adalah 

sebesar -34,853 dengan signifikasi 2-tailed adalah 0,000. Maka ada 

perbedan rata-rata antara sebelum dan setelah menonton tayangan film.  

3. Pada kelas kontrol nilai rata-rata sebelum perlakuan adalah 35,08, setelah 

perlakuan nila rata-rata adalah 35,36. Pada paired samples correlation 

didapat nilai korelasi sebesar 0,705 dengan nilai signifikasi 0,000. berarti 

terjadi hubungan yang sangat kuat antara nilai skor sebelum dan sesudah 

perlakuan. Untuk paired samples test nilai t hitung adalah sebesar -1,327 

dengan signifikasi 2-tailed adalah 0,193. Maka, tidak ada perbedaan rata-

rata skor antara sebelum dan sesudah perlakuan untuk kelas kontrol. 

4. Pada uji dua samples bebas (independent samples t-test) yaitu Hasil 

analisis uji-t pada nilai gained score kelompok eksperimen dan kelompok 
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kontrol menunjukkan nilai t=33,224 sedangkan sig.(2-tailed) p = 0,000 

(p<0,05) maka ada perbedaan perubahan skor terhadap rasa nasionalisme 

yang sangat signifikan pada kelompok yang diberi perlakuan (eksperimen) 

dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan (kontrol). 

V.2 Saran 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan nasionalisme, seperti misalnya hilangnya 

nasionalisme di kalangan remaja akibat budaya atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap atau perilaku nasionalisme.  

2. Pengaruh tayangan film bergenre sejarah atau nasionalis dapat 

mempengaruhi rasa nasionalisme remaja, untuk itu bagi para pelaku atau 

pengamat hiburan atau production house diharapkan lebih banyak 

membuat tayangan film yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme 

khususnya di kalangan remaja, yang dibuat menyenangkan tanpa harus 

merubah alur cerita yang sebenarnya, agar lebih banyak lagi masyarakat 

yang tahu tentang sejarah atau perjuangan bangsa dan mencintai 

negaranya. 

3. Masyarakat diharapkan dapat lebih cerdas dalam memilih tontonan dan 

menggunakan media massa sehingga dapat memperoleh informasi yang 

berkualitas. Film sebagai media massa memiliki pengaruh yang besar 

untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat, karena film dapat 

berperan sebagai media yang merefleksikan realitas, atau bahkan 

membentuk realitas. 
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