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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.I  Kesimpulan Dan Saran 

V.1.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yaitu analisis data dan pembahasan yang telah 

penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat dilihat berdasarkan 

perhitungan dari uji korelasi bahwa terdapat perolehan hasil koefisien 

korelasi r terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara Pengaruh 

Pemberitaan Terorisme di Televisi terhadap Tingkat Kewaspadaan 

Masyarakat. Hal ini menunjukan hubungan yang signifikan antara 

Variabel X dan Variabel Y. 
 

2. Hasil uji determinasi menggunakan SPSS versi 23 terdapat pengaruh 

antara Pengaruh Pemberitaan Terorisme di Televisi (Variabel X) dengan 

Tingkat Kewaspadaan Masyarakat (Variabel X) sebesar 66,3% dan 

sisanya 33,7% dipengaruhi faktor lain dan dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahu faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan 

kewaspadaan masyarakat. 
 

3. Melalui uji hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh 

Pemberitaan Terorisme di Televisi terhadap Tingkat kewaspadaan 

Masyarakat (Survei pada Warga RW 08 Kelurahan Cirendeu, Kecematan 

Ciputat Timur, Tangerang Selatan) dengan hasil Ho ditolak dan Ha 

diterima.  
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V.1.2  Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap pengaruh pemberitaan terorisme di 

televise terhadap tingkat kewaspadaan masyarakat dilihat dari hasil penelitian 

makadiberikan saran yang mungkin bisa bermanfaat, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil pernyataan bahwa banyak masyarakat yang masih 

merasa kurangnya kebaruan informasi dari pemberitaan terorisme dan 

pemberitaan-pemberitaan besar lainnya sehingga diharapkan untuk media 

televisi agar memperbarui pemberitaan yang menjadi headlinenya agar 

kebutuhan informasi kepada masyarakat menjadi utuh tanpa 

menggurangi nilai-nilai yang menurut khalayak luas pantas untuk 

dinikmati dalam satu berita.  

2. Bersadarkan hasil pernyataan deskriptif variabel Y didapatkan bahwa 

informasi yang disebar melalui media televisi tentang pencegahan  

terjadinya terorisme harusnya lebih di perbanyak. Ini berdasarkan 

penyataan yang mengatakan bahwa banyak khalayak luas yang kurang 

dalam mencari informasi tentang pencegahan terjadinya terorisme masih 

kurang dan  sudah seharusnya mendapat perhatian dan penayangannya 

harus lebih diperhatikan oleh media televisi agar khalayak luas banyak 

mendapatkan referensi informasi tentang pencegahan terjadinya 

terorisme.  
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