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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan dari pemaparan dalam penelitian dan bab sebelumnya 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari 

kedua variabel dalam penelitian ini. hal ini terbukti dari hasil tabel yang 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 

0,05. Pengaruh signifikan dari kedua variabel disini adalah adanya 

pengaruh signifikan antra terpaan tayangan Hello Paradise di Trans 7 

terhadap minat wisata bahari untuk mahasiswa pecinta alam di Universitas 

Multimedia Nusantara. 

2. Selain mengetahui pengaruh yang signifikan, penelitian yang dilakukan 

terhadap mahasiswa pecinta alam di UMN ini juga terdapat pengaruh 

sebesar 0.369. Dengan kata lain, sebesar 36,9% minat wisata bahari 

dipengaruhi oleh terpaan tayangan Hello Paradise di Trans 7. Sedangkan 

sisanya sebesar 63,1%  dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.  

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dianalisis dan dibahas 

lebih lanjut, maka terdapat pengajuan beberapa saran yang mengacu kepada 

kesimpulan dan penemuan penelitian di lapangan. Diharapkan saran yang 

dikemukakan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang memiliki 
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kepentingan terhadap penelitian ini. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai 

berikut : 

 

5.2.1  Saran Akademis 

 Penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan Tayangan Hello Paradise di 

Trans 7 Terhadap Minat Wisata Bahari: Survei Mahasiswa Pecinta Alam 

di Universitas Multimedia Nusantara” ini menggunakan teori S-O-R dan 

Teori Perbedaan Individu. Hal ini menandakan bahwa teori ini masih 

dapat digunakan dan relevan. Oleh karena itu, diharapkan ada 

pengembangan penggunaan teori-teori ini dalam penelitian selanjutnya. 

 

 Hendaknya pada penelitian selanjutnya, para peneliti lain dapat 

memperdalam kembali mengenai minat wisata bahari. Selain itu, bagi 

peneliti selanjutnya, disarankan selain menggunakan pendekatan 

kuantitatif dapat juga menggunakan pendekatan kualitatif. Kombinasi dari 

kedua pendekatan tersebut sangat disarankan, agar mendapatkan data yang 

lebih lengkap dan akan saling mendukung dalam pembahasan hasil 

penelitian. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

 Berdasarkan jawaban dari para responden, banyak dari mereka yang 

merasa ragu-ragu untuk melakukan olahraga air yang ekstrem seperti 

diving, surfing, dan snorkeling. Banyak dari mereka yang belum tahu 
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bahwa olahraga tersebut sebenarnya tidak berbahaya jika dilakukan 

dengan benar. Oleh karena itu, Hello Paradise harus bisa memberikan 

tayangan yang lebih banyak terhadap olahraga ekstrem, karena dengan 

begitu banyak orang juga yang terpengaruh untuk melakukan olahraga air 

ekstrem tersebut dan pandangan orang tentang wisata bahari akan lebih 

baik lagi. 
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