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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menganalisis dan membahas pengaruh tayangan Net Sport di 

Net TV terhadap kepuasan  komunitas United Indonesia Chapter Of 

Pekanbaru maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1) Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Program Net Sport X1 sebesar 0,000 < 0,05 (taraf 

nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 

8,613 sedangkan ttabel 1,656. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel 

yaitu 8,613 > 1,656. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Program Net 

Sport berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan komunitas United 

Indonesia Chapter Of Pekanbaru.  

2) Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Host Net Sport X2 sebesar 0,007 < 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 

2,744 sedangkan ttabel 1,656. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel 

yaitu 2,744 > 1,656. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Host Net 

Sport berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan komunitas United 

Indonesia Chapter Of Pekanbaru.  

3) Maka Hasil analisis yang ditemukan pada penelitian pengaruh tayangan 

Net Sport di Net Tv berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 

komunitas United Indonesia Chapter Of Pekanbaru merupakan hasil dari 

program SPSS 23.0 for windows, hasil regresi linier sederhana diperoleh 

nilai koefisien regresi pada penelitian ini adalah Y= 31,599 + 0,703 X. 

Bilangan konstanta (a) sebesar 31,599 dan koefisien variabel X sebesar 

0,703. Sementara itu nilai thitung variabel Tayangan Net Sport (X) sebesar 

7,699 dengan taraf signifikan 0,000. Berdasarkan nilai koefisien 

determinasi (Rsquare) sebesar 0,310. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
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independent (X) yaitu Tayangan Net Sport memiliki pengaruh terhadap 

Kepuasan Komunitas United Indonesia Chapter Of Pekanbaru sebesar 

31% dengan kategori rendah. Sementara sisanya sebesar 69% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  

4) Berdasarkan perhitungan statistik yang diperoleh, maka Ha diterima 

dikarenakan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 dan maka dari 

itu H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa tayangan Net Sport di Net Tv 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan komunitas United 

Indonesia Chapter Of Pekanbaru. 

 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan adalah : 

1) Dengan diketahuinya hasil penelitian dapat dilihat bahwa tanggapan 

responden mengenai host di Net Sport yang meliputi cara menyampaikan 

informasi, gender, gaya bahasa, gestur dan penampilan  masih terdapat 

tanggapan yang kurang baik dari responden. Hal ini sebaiknya menjadi 

perhatian bagi Net TV khususnya program Net Sport untuk lebih selektif 

dan memperhatikan host pada setiap episode penayangan Net Sport. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Net Sport untuk dapat 

meningkatkan kualitas sajian informasi dan tayangan sehingga penonton 

program Net Sport akan merasa terpenuhi kebutuhan dan kepuasan 

informasi serta nantinya dapat meningkatkan jumlah penonton program 

Net Sport.    

3) Untuk mengembangkan lagi penelitian jurusan Ilmu Komunikasi terkait 

pengaruh tayangan di media televisi, terutama penelitian diluar faktor yang 

telah disajikan dalam penelitian ini. Sehingga hasil dari penelitian nantinya 

akan lebih melengkapi dan beragam.  

 


