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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon yang 

diberikan oleh pengguna Whatsapp setelah menerima informasi Hoaks Kesehatan Covid-

19 di Whatsapp Grup Keluarga. Setelah melakukan penelitian, maka didapatkan 

kesimpulan bahwa dengan menyebar nya Hoaks Kesehatan Covid-19 di Whatsapp Grup 

Keluarga, tidak menjadikan para pengguna menjadi lengah dan mudah terpengaruh oleh 

informasi tersebut. Setelah menerima suatu informasi Hoaks Kesehatan Covid-19 di 

Whatsapp Grup Keluarga, para pengguna mulai mencari kebenaran atas informasi tersebut 

melalui berbagai sumber resmi dari Pemerintah seperti website Kominfo.go.id, dan 

berusaha untuk mencegah informasi hoaks tersebut menyebar lebih luas dengan 

menyebarkan hasil verifikasi kebenaran informasi yang telah dikumpulkan kepada anggota 

keluarga lain dan memberikan edukasi kepada anggota keluarga lainnya agar dapat 

membedakan antara informasi hoaks dengan informasi yang valid. 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Akademis 

1. Seluruh elemen masyarakat, baik itu pemerintah ataupun masyarakat umum diharapkan 

sama-sama dapat mengurangi penyebaran Hoaks agar tidak semakin menyebar luas 

dengan cara menyebarkan kebenaran atas informasi yang diperoleh  dan juga dapat 

memberikan edukasi kepada orang lain yang tidak dapat membedakan antara informasi 

Hoaks dengan informasi valid. 

2. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Respon pengguna Whatsapp 

terkait Hoaks Kesehatan Covid-19 di Whatsapp Grup Keluarga secara menyeluruh. 

Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan yaitu bagaimana perilaku yang dilakukan 

pengguna Whatsapp setelah menerima Infromasi Hoaks di media sosial, sehingga bisa 

mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari penelitian ini. 

5.2.2. Saran Praktis  

Hambatan yang dilalui dalam penelitian ini adalah cara mendapatkan responden 

yang sesuai, yaitu responden yang memiliki dan menggunakan aplikasi Whatsapp dan 
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tergabung ke dalam Whatsapp Grup Keluarga, serta pengguna yang berdomisili di 

Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur sebagai batasan wilayah. Saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah bisa menggunakan 

responden yang memiliki jangkauan wilayah yang lebih luas lagi, sehingga bisa 

mendapatkan informasi yang lebih baik.  
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