
  

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan pada penelitian 

yang dilakukan terhadap siswa-siswi kelas X, XI, XII SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung mengenai pengaruh film 5 Cm terhadap minat remaja wisata ke Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru maka peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Terdapat korelasi antara tayangan film 5 Cm terhadap minat remaja wisata 

ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dimana nilai koefisien korelasi 

(r) didapat sebesar 0,823. Dari hasil koefisien korelasi tersebut dapat 

diartikan bahwa pengaruh antara variabel independen film 5 Cm dengan 

variabel dependen minat remaja wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru berada pada tingkat yang sangat kuat. 

2. Koefisien korelasi yang didapat sebesar 0,823 bernilai positif, maka dapat 

ditentukan arah hubungan adalah positif.  Hal ini dapat diartikan bahwa jika 

variabel x naik, maka variabel y juga naik, yaitu semakin tinggi tingkat film 
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5 Cm maka semakin tinggi pula minat remaja untuk wisata ke Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. 

3. Hasil perhitungan persamaan regresi, yaitu Y = 0,631+0,823 X. “Y” pada 

perhitungan tersebut menunjukkan variabel dependen minat remaja wisata ke 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan “X” menunjukkan variabel 

independen film 5 Cm, dimana konstanta sebesar 0,631 menyatakan bahwa 

jika variabel film 5 Cm bernilai konstan atau sama dengan 0, maka minat 

remaja wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah sebesar 

0,631.  Sedangkan koefisien 0,823 artinya jika terjadi kenaikan film 5 Cm 

sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Minat wisata sebesar 0,823. 

4. Berdasarkan  uji  determinasi  (R
2
),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa 

intensitas menonton film 5 Cm memberikan kontribusi sebesar 0,677 atau 

67,7%  terhadap minat remaja wisata ke Taman Nasional Bromo Tengger 

Semeru. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 32,3 % dipengaruhi oleh faktor 

atau hal lain di luar intensitas menonton film 5 Cm. 

5. Hipotesis yang diajukan diterima, hal ini terbukti dengan T hitung  12,365  pada 

taraf nyata 0,05 sedangkan nilai T table  1.671 hal ini menyebabkan bahwa film 

5 Cm secara signifikan mempengaruhi minat wisata remaja ke Taman 

Nasional Bromo Tengger Semeru. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa perhitungan yang telah dilakukan peneliti 

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

Bromo Tengger Semeru , maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut ini : 

 

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah film 

lain juga memberikan pengaruh tertentu terhadap khalayak yang 

menggunakan suatu media. 

2. Hendaknya pemerintah daerah ataupun pihak terkait dalam hal 

pengembangan pariwisata daerah dapat menggunakan sarana film sebagai 

salah satu sarana pengenalan dan promosi sebuah objek pariwisata. Karena 

pengaruh film begitu sangat kuat bagi khalayak. 

3. Bagi para insan perfilman agar dapat menelurkan karya yang berkualitas dan 

bermanfaat. Karena film bukan hanya dapat menjadi sarana hiburan, namun 

juga dapat mampu menjadi sarana pembentuk minat terhadap hal tertentu 

bagi para penikmatnya. 

 


