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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara menonton Program ikon Kuliner Nusantara di Trans TV terhadap 

Kreativitas memasak ibu rumah tangga Desa Gunung Bungsu. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil nilai pengaruh menonton Program Ikon Kuliner Nusantara di 

Trans TV terhadap Kreativitas memasak ibu rumah tangga Desa Gunung Bungsu, 

dengan hasil Thitung>Ttabel (15.524>1,97) yang berarti Ha diterima dan  H0 

ditolak. Artinya, semakin tinggi motivasi, intensitas, dan perhatian menonton 

program ikon Kuliner Nusantara di Trans TV, maka akan semakin tinggi 

Kreativitas memasak ibu rumah tangga Desa Gunung Bungsu.  

Dari nilai koefisien korelasi juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

sangat kuat antara menonton Program ikon Kuliner Nusantara di Trans TV dan 

Kreativitas memasak ibu rumah tangga Desa Gunung Bungsu dengan nilai yang 

diperoleh 0,843 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000<0,01  yaitu berada pada 

interval 0,80-1,000 (kategori sangat kuat).  

Selanjutnya dalam analisis regresi sederhana menunjukkan menonton 

Program Ikon Kuliner Nusantara di Trans TV (X) berpengaruh positif terhadap 

Kreativitas Memasak (Y). Artinya, jika setiap kali variabel menonton Program 

ikon Kuliner Nusantara di Trans TV (X) bertambah satu, maka variabel 

Kreativitas Memasak (Y) akan bertambah sebesar 0.557. 

Pengaruh menonton Program Ikon Kuliner Nusantara antara lain: dapat 

menambah informasi bagi ibu rumah tangga mengenai kuliner yang beragam; ibu 

rumah tangga dapat berinovasi dengan masakannya; dan dapat meningkatkan 

kreativitas memasak ibu rumah tangga. 

B. Saran 

Melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang berhubungan 

dengan pengaruh menonton Program Ikon Kuliner Nusantara di Trans TV dan 
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Kreativitas memasak ibu rumah tangga Desa Gunung Bungsu, ialah sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya pengaruh tayangan kuliner di Televisi dengan kreativitas 

memasak ibu rumah tangga, maka ibu rumah tangga hendaknya lebih selektif 

dalam memilih tayangan yang akan mereka saksikan. Pilih lah tayangan yang 

memang bermanfaat bagi mereka seperti tayangan kuliner yang dapat membantu 

mereka dalam mengolah berbagai masakan. 

2. Kreativitas memasak ibu rumah tangga akan muncul jika telah ada 

kertertarikan dan kesadaran bahwa tayangan tersebut bermanfaat bagi mereka. 

Lalu mereka akan berusaha untuk mempelajari dan memahami tayangan tersebut 

sebelum akhirnya memutuskan untuk mempraktekkannya sendiri. 

 

 

 


