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Dunia perfilman di Indonesia sangat berkembang dengan pesatsetelah sekian lama lesu. Hal ini 

dapat dibuktikan dari banyak bermunculanyafilmfilm yang diputar di bioskop maupun ditelevisi. 

Banyak sekali factor yang mendorong orang terjun didunia film diantaranya dengan diadakannya 

lomba membuat film pendek yang diadakan untuk menggugah hati para pecinta sinematografi 

untuk lebih bisa berkreasi. Banyak sekali masyarakat yang antusias untuk mengikuti lomba 

membuat film pendek, diantaranya para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok mahasiswa 

pecinta sinematografi (kine Club) , Salah satu factor yang mendorong minat mahasiwa yang 

tergabung dalam pecinta sinematografi (kine Club) adalah terpaan acara “Close-Up Planet Movie 

Competition” yang merupakan tayangan acara tentang lomba membuat film pendek. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya yaitu adakah pengaruh terpaan 

acara close-up planet movie competition di TV-7 terhadap minat mahasiswa membuat film 

pendek serta seberapa besar pengaruhnya. 

Teori yang digunakan sebagai alat Bantu utama dalam melaksanakan penelitian ini adalah teori 

jarum Hipodermik, yang mengatakan bahwa pesan media bekerja seperti peluru yang dibidikan 

kearah sasaran. Sasaran atau khalayak yang terkena peluru bersikap pasif atau tidak menunjukan 

penolakan dan akan merasakan dampak atau efek dari peluru tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian survey pada mahasiswa anggota Kine Club Universitas 

Muhammadiah Malang. Popolasi dalam penelitian ini adalah semua anggota Kine Club UMM 

yang aktif berorganisasi yang berjumlah 80 orang, penelitian ini menggunakan teknik total 

sampling karena jumlah orang yang dieliti jumlahnya kurang dari 100 orang.. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara penyebaran angket atau Quesioner kepada 

responden  

Teknik analisa data menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh variable 

bebas (Terpaan acara close-up planet movie competition di Tv-7) terhadap variable terikat 

(Minat mahasiswa membuat film pendek) 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa thitung sebesar 10,894 yang nilainya lebih besar dari 

ttabel yaitu sebesar 1,166 (10,894 > 1,665). Yang berarti bahwa variable terpaan acara “close-up 

planet movie competition” di TV-7 mempunyai pengaruh terhadap variabel minat mahasiswa 

membuat film pendek. Diketahui pula koefisien korelasi ( r ) sebesar 0,777 yang berarti 

berdasarkan table pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi hubungan antara 

variable terpaan acara “close-up planet movie competition” di TV-7 dengan variable minat 

mahasiswa membuat film pendekadalah kuat, sedangkan nilai diterminasi (R2) sebesar 0,603 

yang berarti bahwa besarnya kontribusi variable terpaan acara “close-up planet movie 

competition” di TV-7 terhadap variable minat mahasiswa membuat film pendek adalah sebesar 

60,3 % sedangkan sisanya sebesar 39,7% disebabkan oleh variable lain diluar penelitian ini. 

Pola pengaruh variable terpaan acara “close-up planet movie competition” di TV-7 terhadap 

variabel minat mahasiswa membuat film pendek adalah kuat dan positif , hal ini dapat dibuktikan 



dengan besarnya pengaruh variabel bebas tehadap variabel terikat diatas 50%, yakni 60,3%, 

sedangkan dikatakan positif karena nilai b atau angka arah atau koefisien regresi adalah bernilai 

positif yaitu 0,552. 

Melihat besarnya pengaruh terpaan acara “close-up planet movie competition”di TV-7 terhadap 

minat mahasiswa membuat film pendek maka dapat disimpulkan bahwa “ semakin tinggi terpaan 

acara close-up planet movie competition maka semakin berminat untuk membuat film pendek 

 


