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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui penyebaran angket 

yang telah diberikan kepada seluruh responden serta setelah dilakukannya 

pengolahan data melalui bantuan SPSS 24, maka dapat disimpulkan bahwa 

Koefisien Korelasi adalah suatu ukuran hubungan antara dua variabel, yang 

memiliki nilai antar -1 dan 1. Jika variabel-variabel keduanya memiliki 

hubungan linier sempurna, koefesien korelasi itu akan bernilai 1 atau -1. 

Tanda positif/negatif bergantung pada apakah variabel-variabel itu memiliki 

hubungan secara positif atau negatif. Koefesien korelasi bernilai 0 jika ada 

hubungan yang linier antara variabel. Dari hasil penelitian diketahui  nilai 

yang diperoleh berdasarkan uji koefisien korelasi dalam penelitian ini yaitu 

0,682, berdasarkan skala intervalnya nilai ini menunjukkan adanya korelasi 

yang kuat antara Tayangan Big Movies GlobalTV terhadap Minat Menonton 

Film di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau. 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara 

satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dari hasil uji 

regresi terdapat nilai signifikan .000 yang berarti bahwa nilai tersebut 

signifikan, karna kurang dari 0,05, karna signifikan artinya ada pengaruh 

antara variabel tayangan Big Movies GlobalTV dan variabel minat 

menontonNilai koefisien regresi yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 

0,399, Angka ini mengandung arti bahwa jika Tayangan Big Movies Global 

TV mengalami peningkatan 1 satuan, maka Minat Menonton di kalangan 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau mengalami 

peningkatan sebesar 0,399. Karena nilai koefisien regresi bernilai plus (0,399) 

maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tayangan Big Movies Global 

TV (X) berpengaruh positif terhadap Minat Menonton Film di kalangan 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, nilai R Squre yang 

dihasilkan dalam penelitian ini yaitu sebesar (0.465) atau 46,5%, artinya 

Tayangan Big Movies GlobalTV memiliki proporsi pengaruh terhadap Minat 

Menonton Film di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Uin Suska 

Riau sebesar 46,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung (8,182) > ttabel (1,991) dengan 

nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000 masih berada dibawah 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Tayangan Big Movies Global TV 

berpengaruh signifikan terhadap Minat Menonton Film di Kalangan 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau, dengan kata lain Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Dengan demikian terbukti bahwa tayangan Big Movie GlobalTV 

memiliki pengaruh terhadap minat menonton film di kalangan mahasiswa 

jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan, diketahui 

bahwa Tayangan Big Movies GlobalTV mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap Minat Menonton Film dikalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Uin Suska Riau. Film merupakan suatu tontonan yang dapat 

mempengaruh minat serta perilaku seseorang, bagi mahasiswa menonton film 

bukan hanya sekedar mengetahui bagaimana alur cerita yang terdapat didalam 

film tersebut, melainkan juga untuk mengetahui pesan moral yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak menutup kemungkinan 

film juga dapat menimbulkan efek negatif bagi mahasiswa. Setiap film 

mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga tidak jarang ditemui mahasiswa 

yang menghabiskan waktunya hanya untuk menonton bukan lagi untuk 

belajar. Dikarnakan Tayangan Big Movies GlobalTV memiliki pengaruh 

terhadap Minat Menonton Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Uin Suska 

Riau, maka peneliti menyarankan sebaiknya kebiasaan menonton tersebut 
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harus lebih diperhatikan lagi agar tidak membuang waktu yang sia-sia. 

Mahasiswa harus lebih memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar, dan 

memperbanyak informasi serta wawasan dengan menonton berita. Kemudian 

untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan lagi variabel yang 

dapat mempengaruhi minat menonton seorang individu ataupun kelompok 

dengan menambah variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini dan menggunakan pendekatan analisis data yang berbeda 

sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.  


