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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan 

maka penulis menarik kesimpulanbahwa penelitian, diperoleh regresi 

(pengaruh) yaitu hasil penelitian mengenai pengaruh acara my trip my 

adventure terhadap minat menjelajah mahasiswa pencinta alam UIN SUSKA 

Riau dengan indikator variabel x (acara my trip my adventure) adalah 

Pembawa acara, materi acara dan waktu tayang program acara tersebut. 

Sedangkan indikator variabel y (minat menjelajah) adalah perhatian penonton, 

pengertian dimana penonton paham dengan pesan yang disampaikan, 

menerimaan aritinya penonton menerima dengan baik pesan yang disampaikan 

dan penerapan artinya penonton menerapkan pesan yang disampaikan. 

menunjukan nilai thitung (7.291) >ttabel (2.048) dengan nilai signifikasi yang 

dihasilkan sebesar 0,000 berada di dibawah 0,05, hal ini menunjukan bahwa 

acara my trip my adventure memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat menjelajah mahasiswa pencinta alam UIN Suska Riau. diketahui nilaiR 

sebesar 0,809 atau 80.9% berarti acara my trip my adventure memiliki 

pengeruh terhadap minat menjelajah mahasiswa uin suska riau sebesar 80,9%. 

Nilai R Square yang dihasilkan dalam penelitian ini sebesar 0,655 atau 65,5% 

berarti acara my trip my adventure dapat mempengaruhi minat menjelajah 

mahasiswa pecinta alam UIN SUSKA Riau  sebesar 0,655 atau 65,5% dan 

sisanya 34,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Setelah menonton tayangan acara my trip my adventure di TRANS TV 

seseorang(mahasiswa) atau responden akan mempengaruhi tiga dampak 

tersebut, dimana berdampak kognitif (pengetahuan), memberikan pengetahuan 

berupa keindahan alam indonesia, sehingga mahasiswa pecinta alam 

mengetahui keanekaragaman keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia, 
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dampak Afektif (emosional dan perasaan),memberikan perasaan dimana setiap 

tayangannya memperlihatkan keindahan alam sehingga mahasiswa (penonton) 

merasakan tabjuk dengan pemandangan yang indah tersebut dan Behavioral 

(perubahan pada perilaku), dimana setelah menyaksikan program acara ini 

membuat mereka melakukan penjelajahan ke tempat wisata yang sudah 

diinformasikan dalam tayangan My Trip My Adventure tersebut. 

 

B. Saran 

Melalui tulisan penelitian ini penulis ingin memberikan beberapa saran 

yang berhubungan program acara My Trip My Adventure di TRANS TV 

terhadap minat menjelajah mahasiswa pecinta alam UIN SUSKA Riau, sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan juga untuk pihak TRANS TV sebagai pihak yang menayangkan 

My Trip My Adventure agar lebih banyak lagi memperkenalkan budaya, dan 

juga alam Indonesia yang belum diketahui orang dan juga lebih sering 

mengajak gerakan melestarikan alam agar remaja atau masyarakat lebih 

merasa peduli untuk melestarikan alam dimulai dari lingkungan sekitar dan 

lebih memperhatikan safety pada host saat melakukan perjalan atau 

menjelajah di alam bebas 

2. Dengan tingginya minat penonton khususnya remaja terhadap acara My Trip 

My Adventure, hendaknya bagi media perlu diperhatikan dalam menyajikan 

tema acara yang akan ditayangkan, agar acara tayangan petualang wisata 

yang disajikan bisa memenuhi kebutuhan yang dicari oleh pemirsa, serta 

lebih menekankan pada sisi informasi. 

3. Di harapkan kepada mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA khususnya dan 

yang menonton tayangan program My Trip My Adveture bisa mengambil 

sisi positif dari tayangan tersebut seperti ikut serta mengenalkan alam 

Indonesia dan juga turut mejaga alam dengan melestarikan alam, sehingga 

alam Indonesia tetap bisa terjaga dan asri. 
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4. Untuk mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau dan yang menonton 

Program ini, semoga dengan menonton tayangan My Trip My Adventure 

tidak sekedar ikut-ikutan dengan hal yang lagi diminati oleh kalangan 

remaja sekarang untuk berwisata alam dan ajang eksistensi di sosial media, 

tetapi tidak peduli dengan kebersihan tempat wisata yang didatangi. 

 


