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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Cyberfeminism Melalui 

Artikel Media Online Magdalene Terhadap Peningkatan Kesadaran Generasi Z 

Mengenai Isu KBGO”, dapat disimpulkan bahwa cyberfeminism melalui artikel media 

online Magdalene memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesadaran 

generasi Z mengenai isu KBGO. Peneliti dapat menguraikan kesimpulan dari 

keseluruhan hasil penelitian melalui beberapa poin sebagai berikut:  

 Uji korelasi memperoleh nilai korelasi (r) sebesar 0.783 dengan signifikansi 

0.000. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara variabel X 

(cyberfeminism melalui artikel media online Magdalene) dengan variabel Y (tingkat 

kesadaran generasi Z mengenai KBGO). Kedua variabel memiliki hubungan yang kuat 

dengan klasifikasi antara 0,60 – 0,799. Hasil perhitungan rumus r2 x 100 memperoleh 

persentase  61,30% pengaruh cyberfeminism melalui artikel media online Magdalene 

terhadap tingkat kesadaran generasi Z mengenai KBGO. 38,70% lainnya berasal dari 

faktor lain di luar penelitian.   

 Hasil dari uji analisis regresi menunjukkan hasil Y = 13.318 + 0.656X dengan 

koefisien sebesar 0.656. Angka ini dapat diartikan sebagai koefisien regresi bernilai 

positif. Peneliti menyimpulkan bahwa variabel X (cyberfeminism melalui artikel media 

online Magdalene) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y (tingkat kesadaran 

generasi Z mengenai KBGO). 

 Peneliti memperoleh hasil uji t yang menunjukkan hasil perhitungan t hitung 

12.569 > t tabel 1.290. Hal ini memiliki arti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang besar antara cyberfeminism 

melalui artikel media online Magdalene terhadap peningkatan kesadaran generasi Z 

mengenai isu KBGO. 
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V.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Cyberfeminism Melalui 

Artikel Media Online Magdalene Terhadap Peningkatan Kesadaran Generasi Z 

Mengenai Isu KBGO”, peneliti dapat memberikan saran-saran penelitian yang terbagi 

atas saran praktis dan saran teoritis sebagai berikut. 

 

V.2.1 Saran Praktis 

1. Penelitian ini berfokus pada pengaruh cyberfeminism pada artikel media online 

Magdalene terhadap peningkatan kesadaran generasi Z mengenai isu KBGO. 

Peneliti menyarankan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi tim 

Magdalene ataupun media online lainnya untuk terus memanfaatkan media 

sebagai alat untuk membahas isu KBGO ataupun isu sejenis lainnya yang 

memiliki pengaruh positif di masyarakat. 

2. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 20-23 

tahun dengan gender perempuan. Peneliti memberikan saran bagi tim 

Magdalene ataupun media online lainnya untuk terus memberikan akses 

terhadap informasi terkait KBGO ataupun isu sejenis lainnya bagi generasi Z 

dan perempuan ataupun gender lainnya. Ruang media yang inklusif dan aman 

akan membantu terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia beserta 

pencegahan terjadinya kasus KBGO. 

3. Peneliti memberikan saran kepada pembaca, tim Magdalene, ataupun media 

online lainnya untuk dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk 

memanfaatkan ruang internet sebagai safe space baik bagi diri sendiri ataupun 

orang lain. Kasus KBGO dapat dicegah dan diatasi apabila seluruh lapisan 

masyarakat dapat bekerja sama dalam memberikan keamanan dan kenyamanan 

antar sesama pengguna internet. 
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V.2.2 Saran Teoritis 

1. Secara akademik, pengaruh cyberfeminism pada artikel media online 

Magdalene terhadap peningkatan kesadaran generasi Z mengenai isu KBGO 

merupakan topik penelitian dengan bidang pencakupan yang cukup luas. 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian di bidang yang sejenis untuk dapat mengkaji lebih lanjut dengan 

menggunakan variabel, media, ataupun sudut pandang lainnya. 

2. Media online merupakan saluran informasi dan komunikasi yang sering 

digunakan oleh masyarakat, terutama pada era saat ini dimana intensitas 

penggunaan internet sangat tinggi. Peneliti memberikan saran kepada penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya untuk mengembangkan ranah penelitian 

melalui aspek media online lainnya. Akun media sosial Magdalene seperti 

Instagram @magdaleneid juga berperan erat dengan website yang dijadikan 

dasar penelitian ini. Peneliti menyarankan bagi pihak peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian lanjutan pada akun media sosial Magdalene, terutama 

pada konten Instagram @magdaleneid. 

3. Peneliti menyarankan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis untuk 

mengkaji lebih lanjut menggunakan teori komunikasi ataupun metode 

penelitian lainnya. Hal ini ditujukan untuk mengetahui dan memperluas bidang 

penelitian sejenis. 

 
 


