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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yaitu analisis data dan pembahasan yang telah 

penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

Variabel X memberi, kontribusi sebesar 19,2% dan sisanya 80,8% dipengaruhi 

faktor-faktor lain dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor 

lainnya yang dapat menyebabkan kewaspadaan masyarakat. 

Hasil dari uji regresi adalah Y = 8.045 + 0,302 X. Dapat disimpulkan bahwa 

koefisien regresi sebesar +0,302 yang mempunyai arti bahwa setiap penambahan satu 

kali untuk terpaan berita pembegalan maka tingkat kewaspadaan meningkat sebesar 

0,302. Sebaliknya jika negatif pemberitaan terorisme menurun sebesar angka tersebut. 

Koefisien korelasi sebesar nilai korelasi r yaitu = 0.438. nilai tersebut memiliki 

pengaruh yang cukup kuat karena terletak diantara diantara 0,400 – 0,599. maka dapat 

disimpulkan bahwa terpaan berita pembegalan di media televisi (Variabel X) terhadap 

tingkat kewaspadaan masyarakat (Variabel Y) memiliki pengaruh yang cukup kuat. 

Penentuan kesimpulan signifikasi dengan membandingkan t hitung dengan t tabel 

yaitu: Penentuan dari level of signification, dari t tabel nilainya ditentukan pada tingkat 

signifikasi 0,10 dan df = n-2, yaitu 99-2 = 97. Dengan demikian t tabel adalah 

1,660.Berdasarkan perhitungan tersebut, hasil perhitungan t hitung > 4.766 t tabel yaitu 

>1,660, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terpaan berita 

pembegalan di media televisi berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kewaspadaan 

masyarakat di Pitara Depok. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap terpaan berita pembegalan di media 

televisi terhadap tingkat kewaspadaan masyarakat di pitara depok dapat dilihat dari hasil 

penelitian makadiberikan saran yang mungkin bisa bermanfaat, yaitu: 

a. Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang disebar melalui media televisi 

sudah seharusnya mendapat perhatian dan penayangan yang harus lebih 
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diperhatikan. Karena setiap informasi yang disampaikan akan membuat respon 

berbeda dari setiap orang yang menonton. 

b. Adanya terpaan berita pembegalan di televisi terhadap tingkat kewaspadaan 

masyarakat di pitara depok, membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam 

berkendara dan tidak mudah percaya kepada siapapun yang tidak dikenali pada 

saat berada di luar rumah atau saat sedang berada dijalan. Karena kejahatan 

bisa terjadi akibat adanya kesempatan, terutama saat ada empat sampai enam 

orang berkendara yang tampak membuntuti. Jika memungkinkan, pengendara 

agar segera memacu kendaraannya untuk menghindari para pelaku yang 

meminta menepi. Hal lain yang perlu dihindari saat berkendara, agar tidak 

mengundang pencuri adalah upayakan jangan berkendara sendiri. 
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