
 

ABSTRAK 

PENGARUH FILM 5CM TERHADAP MINAT REMAJA WISATA KE 

TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU 

 (Studi Pada Siswa/siswi SMA Negeri 9 Bandar Lampung) 

Oleh :  

Meilina Rahmadiani 

Film adalah salah satu bagian penting dari perkembangan kehidupan manusia.  

Film bahkan menjadi gambaran bagaimana kehidupan suatu bangsa dan 

masyarakat karena dalam sebuah film terdapat bahasa, kebiasaan, cerita khas, 

lokasi menarik dan sebuah kebudayaan. Latar tempat yang dipakai dalam suatu 

film tentu saja dapat memberikan dampak positif bagi pengetahuan para penikmat 

film. Terlebih lagi, latar tempat yang menyajikan keindahan alam dari segi 

pariwisata tentu akan menarik minat para penonton untuk berkunjung dan melihat 

langsung tempat-tempat yang pernah dijadikan lokasi syuting. Salah satunya 

adalah film 5 Cm yang mengambil latar tempat keindahan alam Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah 

penelitian yaitu “Seberapa besar pengaruh film 5 Cm terhadap minat remaja 

wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru?” Tujuan penelitian 

berdasarkan rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui besarnya 

pengaruh film 5 Cm terhadap minat remaja wisata ke Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and 

effect. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

penjelasan (explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian survey, jumlah sampel penelitian sebanyak 75 

responden ditentukan dengan menggunakan rumus perhitungan Taro Yamane. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi literatur.  

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melalui tahap editing, coding, dan 

tabulating. Kemudian teknik analisa data menggunakan rumus regresi linear 

sederhana dengan bantuan software SPSS 19.0. Berdasarkan perhitungan dengan 

rumus regresi linear sederhana dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara 

film 5cm terhadap minat wisata remaja ke Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru sebesar 67,7%, sedangkan sisanya sebanyak 32,3% di pengaruhi oleh 

factor atau ha lain diluar intensitas menonton fim 5 Cm. Hipetosis yang di ajukan 

diterima dibuktikan dengan Thitung 12,365 > Ttabel 1,671.  
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