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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Dari data  yang sudah ada pada analisis di bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1.  Penelitian tentang Pengaruh Tayangan ON THE SPOT TRANS7 

terhadap Persepsi mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Sunan Ampel Surabaya ini menggunakan teknik analisis data 

dengan rumus analisis regresi linier sederhana menghasilkan kesimpulan 

bahwa Tayangan ON THE SPOT TRANS7 memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan bukti nilai koefisien korelasinya 

sebesar 0,531. ON THE SPOT TRANS7 sebagai tayangan yang memberi 

informasi yang unik dan menarik setiap episodenya telah berhasil 

memberikan kesan tersendiri bagi pemirsa pada umumnya dan 

mahasiswa pada khususnya, hal ini patut untuk dipertahankan. Pengaruh 

penelitian ini juga diperkuat dengan hasil perbandingan antara t tabel dan 

t hitung yang mana menghasilkan t hitung lebih besar dibanding t tabel 

(6,668 > 1,985) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Besar pengaruhnya diuji menggunakan rumus “uji-t” yang hasilnya 

bernilai 6,7 
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B.   Rekomendasi 

Dari hasil penelitian maka dapat dihasilkan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi pihak ON THE SPOT TRANS7 

ON THE SPOT TRANS7 termasuk tayangan dokumentasi 

informatif pertama di pertelevisian indonesiaguna untuk menjadi hiburan 

bagi pemirsa TRANS7, karena dirasa tayangan ini sangat bermanfaat 

alangkah baiknya tayangan ON THE SPOT TRANS7 ini agar terus ada 

dan berkembang kedepannya, dan membuat tayangan-tayangan baru 

yang lebih mengedukasi demi kemajuan bangsa Indonesia. 

2.     Bagi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi 

Penelitian ini menambah wawasan bahwasannya sebuah tayangan 

yang hanya menampilkan video-video dokumentasi yang tidak hanya 

memberi para pemirsanya sekedar hiburan semata tetapi bisa 

memberikan informasi dan edukasi baru untuk mahasiswa agar 

wawasannya bertambah dan lebih kritis dalam hal apapun. 

3. Bagi Praktisi Broadcasting 

Apabila memiliki antusias untuk membuat suatu program acara 

televisi bagi pemirsa, agar membuat program-program yang lebih 

mendidik, informatif, edukatif, agar masa depan bangsa lebih maju 

kedepannya.  



98 
 

 
 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini masih sebatas meneliti tentang suatu program acara 

yang ada di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yaitu TRANS7 

dan masih belum meluas pada stasiun televisi swasta lainnya, peneliti 

berharap agar penelitian selanjutnya bisa meneliti suatu program acara 

lain secara lebih mendalam yang juga memberi kesan tersendiri bagi 

pemirsanya, apakah program tersebut memberi dampak positif atau tidak 

kepada pemirsanya. Karena, disini peneliti melihat program ON THE 

SPOT TRANS7 merupakan program dokumentasi pertama, yang unik 

dan menarik, yang memberi edukasi dan informasi kepada pemirsanya. 

Semoga peneliti selanjutnya bisa meneliti secara metode kualitatif agar 

penelitian lebih mendalam sangat disarankan. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


