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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

V.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Media massa khususnya media online sangat berpengaruh bagi para pembacanya, 

dan pengaruh yang ditimbulkan dari pemberitaan olahraga mampu memberikan sesuatu 

yang positif, seperti isi pemberitaan Pocari Sweat Futsal Champions yang disajikan, 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta hiburan. Disamping itu dapat 

memberikan pengaruh positif bagi khalayak yang melihat dan membaca pemberitaan 

Pocari Sweat Futsal Champions di media online Bolalob.com. Uji korelasi antara 

pemberitaan Pocari Sweat Futsal Champions di media online Bolalob.com dengan sikap 

siswa dapat dilihat dari hasil uji korelasi yang peneliti dapatkan yaitu sebesar 0,637. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar kedua variabel bernilai Kuat, yakni 

berada pada interval 0.51 – 0,75. Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh pemberitaan 

Pocari Sweat Futsal Champions terhadap sikap siswa memiliki pengaruh yang kuat. 

Kemudian berdasarkan perhitungan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung dengan t tabel 

yaitu penentuan dari level of signification, dari t tabel tidak dihitung tetapi dilihat pada 

tabel t tabel df = N-2, df = 80-2= 78 signifikasi dan dengan taraf signifikasi 0,10 diperoleh 

t tabel 1,292. Sehingga terlihat bahwa  nilai t hitung 7,573 > t tabel 1,292 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pemberitaan Pocari Sweat Futsal Champions di media online Bolalob.com terhadap sikap 

siswa. 
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V.2 Saran 

 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengaruh pemberitaan Pocari Sweat Futsal 

Champions maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

a. Pihak Bolalob.com yang menyajikan pemberitaan Pocari Sweat Futsal Champions 

diharapkan agar berita tersebut dapat lebih menarik, konsisten dalam 

menayangkan live streaming pertandingan, khususnya pertandingan yang 

ditayangkan agar masyarakat pencinta futsal dapat mengetahui perkembangan 

futsal di Indonesia. 

b. Bolalob agar lebih kreatif dan inovasi dalam membuat isi pemberitaan terkait 

event - event kompetisi olahraga futsal, tidak hanya untuk laki-laki akan tetapi 

dapat diikuti oleh wanita. Sehingga kaum wanita dapat diberikan ruang yang 

terbuka terkait minat untuk membaca dan melihat pemberitaan tersebut semakin 

tinggi. 

c. Bagi peneliti yang ingin melakukan riset dengan bahasan yang sama, untuk 

mencari kemungkinan – kemungkinan ada faktor lain yang lebih ideal 

mempengaruhi sikap. Atau dapat juga peneliti mengembangkan penelitian dengan 

populasi yang luas dan berbeda, serta menggunakan metodologi penelitian yang 

lebih mendalam. 

d. Bagi media massa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi media online untuk meningkatkan perannya sebagai wahana  

pendidikan dan sosialisasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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