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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan yang berisi hasil 

penelitian yang telah dilakuan tentang Pengaruh Pemberitaan Petahana Gubernur 

DKI Jakarta Terhadap Sikap Pemilih Pemula. Berikut adalah hasil dari penelitian: 

1. Pada uji korelasi yang menggunakan perhitungan SPSS for windows versi 

20 terdapat nilai korelasi r yaitu = 0.502 Nilai tersebut memiliki hubungan 

yang cukup karena terletak diantara 0,40 – 0,70. maka dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara Terpaan Pemberitaan (variabel X) terhadap Sikap 

Pemilih Pemula (variabel Y) memiliki hubungan yang cukup berarti. 

Sedangkan hasil dari uji regresi penelitian ini adalah Y = 23.986 + 0.790 

X. Hal ini menjelaskan jika koefisien regresi sebesar 0,790 x mempunyai 

arti bahwa setiap penambahan satu kali untuk terpaan pemberitaan maka 

sikap pemilih pemula meningkat sebesar 0,790. Sehingga dapat dikatakan 

semakin tinggi terpaan pemberitaan di Detik.com mengenai Petahana 

Gubernur DKI Jakarta maka mampu mempengaruhi sikap pemilih 

pemula.   

2. Hasil signifikasi hipotesis dapat diketahui  nilai t tabel adalah 1,666. 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan t hitung (4,921) > t tabel (1,666) 

maka dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha diterima (ada pengaruh). 

Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Terpaan Pemberitaan terhadap Sikap Pemilih Pemula dengan 

melakukan survei pada siswa-siswi SMA Negeri 34 Jakarta. 

 

V.2  Saran  

Dari penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberitaan Petahana Gubernur DKI 

Jakarta Terhadap Sikap Pemilih Pemula.maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu : 
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1. Berdasarkan hasil penelitian adanya hubungan yang cukup berarti antara 

terpaan pemberitaan dengan sikap pemilih pemula dan terpaan yang 

diberitakan oleh media detik.com mempunyai pengaruh besar terhadap 

sikap khalayaknya, hal ini terjadi karena responden mempercayai media 

detik.com sebagai media yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

mereka. Sehingga diharapakan Detik.com kedepannya dalam melakukan 

pemberitaan selalu menyajikan berita yang menarik agar mampu menarik 

minat para pembaca. 

2. Detik.com sebagai portal berita online yang paling banyak diakses 

masyarakat Indonesia semoga mampu mempertahankan nilai objektifitas, 

independensi dan keseimbangan berita politik ditengah-tengah euforia 

pesta demokrasi dalam pilkada maupun pemilu. Sehingga diharapkan 

selain menjadi sarana informasi, detik.com sebagai media juga mampu 

memberikan berita yang mendidik dan tidak membingungkan masyarakat. 
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