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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara terpaan berita 

Hoax “Penganiayaan Ratna Sarumpaet” di media online terhadap sikap pemilih 

pelajar. 

1. Tidak terdapat pengaruh terpaan berita Hoax “Penganiayaan Ratna 

Sarumpaet” di media online kompas.com (Variabel X) terhadap sikap 

pemilih pelajar (Variabel Y), hal ini dibuktikan dari hasil uji koefisien 

korelasi, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil 

analisis uji koefisien korelasi yaitu r = 0,262 yang artinya terpaan berita 

Hoax “penganiayaan Ratna Sarumpaet” di media online kompas.com 

terhadap sikap pemilih pelajar kepada calon Presiden Prabowo Subianto 

mempunyai hubungan “rendah”. 

2. Dari hasil koefisien determinasi mendapatkan hasil 0,262 atau 6,8%. 

Artinya dapat disimpulkan bahwa 6,8% terpaan berita di tentukan oleh 

media online kompas.com. Sementara 93,2% ditentukan oleh faktor lain 

yang tidak disertai dalam penelitian ini. Misalnya pengaruh dari media 

lain, pengaruh interpersonal, lingkungan, dan competitor. Sehingga 

dibutuhkan penelitian lanjutan sebagai tolak ukur untukmengetahui 

hubungan terpaan berita Hoax “Penganiayaan Ratna Sarumpaet” di 

media online kompas.com terhadap sikap pemilih pelajar. 

3. Hasil ini juga ditunjang dengan hasil uji hipotesis yaitu H0 diterima dan 

Ha ditolak yang dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh terpaan berita 

Hoax “penganiayaan Ratna Sarumpaet” terhadap sikap pemilih pelajar. 

 

 

 

 

UPN VETERAN JAKARTA



63 

5.2.  Saran 

Dari penelitian yang berjudul Pengaruh terpaan berita Hoax “penganiayaan 

Ratna Sarumpaet” di media Online Kompas.com terdahap sikap pemilih pelajar di 

kota Depok kepada Calon Presiden Prabowo Subianto memberikan beberapa 

saran yaitu: 

1. Kompas.com diharapkan untuk membuat isi berita dan konten yang lebih 

menarik agar lebih mudah dimengerti bagi kaum-kaum pelajar. 

2. Masyarakat khususnya pelajar harus lebih sering mencari informasi yang 

terjadi khususnya peristiwa-peristiwa yang cukup besar dan berpengaruh 

bagi aspek-aspek politik. 

3. Perlu penelitian lanjutan, karena terpaan berita akibat adanya Hoax ini 

suatu saat akan muncul lagi di kemudian hari, oleh karenanya perlu 

diteliti pengaruh berita-berita tersebut kepada lapisan-lapisan masyarakat 

yang sudah bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial di negeri ini. 
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