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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan serangakaian proses penelitian dari pengolahan 

datahingga analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait hasil data 

yangdiperoleh. Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh tayangan NET ‘86’ terhadap citra Polisi Republik Indonesia 

pada Polresta Pekanbaru. Dengan demikian maka kesimpulan yang dapat ditarik 

berdasarkan hasil olah data antara lain: 

1. Hipotesa yang terbukti dari penelitian ini adalah Ha dimana hipotesa 

tersebut menyatakan bahwa ada pengaruh tayangan NET ‘86’ terhadap 

citra Polisi Republik Indonesia pada Polresta Pekanbaru. Hasil hipotesa 

mengacu pada hasil hitung regresi linear sederhanadimana hasilnya thitung 

>ttabel (6,286 > 1.681). Dan diketahui pula bahwa nilai sig 0,00 lebih kecil 

dari 0,05. 

2. Dari nilai koefisien korelasi juga menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara pengaruh tayangan NET ‘86’ dan citra Polisi Republik 

Indonesia pada Polresta Pekanbaru dengan nilai yang diperoleh 0,705 

dengan tingkat signifikan sebesar 0.000<0,01 yaitu berada pada interval 

0,60-0,799 (kuat). 

3. Dalam analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pengaruh  

tayangan NET ‘86’ (X) berpengaruh positif terhadap citra Polisi Republik 

Indonesia (Y). Artinya, jika setiap kali Variabel X bertambah satu, maka 

Variabel Y akan bertambah sebesar 0,406. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tayangan NET '86' berpengaruh terhadap 

citra Polisi Republik Indonesia. Jika berpengaruh maka citra Polisi tidak lagi 

dipandang buruk oleh masyarakat. 
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B. Saran 

Melalui penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan pengaruh tayangan NET ‘86’ terhadap citra Polisi Republik 

Indonesia pada Polresta Pekanbaru, ialah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada NET Televisi untuk tetap 

menayangkan program NET ‘86’ karena ini sangat berdampak positif terhadap 

citra Polisi Republik Indonesia yang selama ini dianggap negatif oleh 

masyarakat. 

2. Kepada pihak Polresta Pekanbaru agar selalu termotivasi dan melakukan hal 

seperti apa yang ditayangkan pada program NET ‘86’ supaya masyarakat 

dapat percaya dan tidak memandang negatif lagi terhadap citra Polisi Republik 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


