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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh antara berita aksi bela Palestina 

terhadap sikap solidaritas sosial di masyarakat: 

1. Terdapat pengaruh Terdapat pengaruh berita aksi bela Palestina (variabel X) 

terhadap sikap solidaritas sosial di masyarakat (variabel Y), hal ini dibuktikan 

dari hasil uji koefisien korelasi, uji regresi, uji determinasi dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil analisis uji koefisien korelasi yaitu r = 0,478 yang artinya 

berita aksi bela Palestina di detik.com terhadap sikap solidaritas sosial di 

masyarkat mempunyai hubungan yang “sedang”. 

2. Dari hasil analisis uji regresi menjelaskan apabila berita aksi bela Palestina 

(variabel X) tidak pada posisi 0 maka sikap solidaritas sosial di masyarakat 

(variabel Y) bernilai 32,55. Apabila terjadi kenaikan sebesar 1 poin maka akan 

bertambah sebesar 0,380. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar berita aksi 

bela Palestina di detik.com maka semakin tinggi sikap solidaritas sosial di 

masyarakat. 

3. Sedangkan koefisien determinasi mendapatkan hasil 0,436 atau 19%. Artinya 

dapat disimpulkan bahwa 19% sikap solidaritas sosial di masyarakat ditentukan 

oleh berita aksi bela Palestina di detik.com. Sementara 81% ditentukan oleh 

faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Misalnya pengaruh dari 

media lain, pengaruh interpersonal, lingkungan dan competitor. Sehingga, 

dibutuhkan penelitian lanjutan sebagai tolak ukur unutuk mengetahui hubungan 

berita aksi bela Palestina terhadap sikap solidaritas sosial. 

4. Hasil ini juga ditunjang dengan hasil uji hipotesis yaitu H0 ditolak dan Ha 

diterima yang dapat dikatakan terdapat pengaruh berita aksi bela Palestina di 

detik.com terhadap sikap solidaritas sosial. Meskipun dengan hasil yang tidak 

signifikan karena hanya 19% yang dipengaruh oleh variabel X dan Y 
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5.2. Saran 

 Dari penelitian yang berjudul Pengaruh Berita Rohingya di Media Online 

Terhadap Kepedulian Sosial Mahasiswa maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu 

: 

1. Detik.com diharapkan untuk mempertahankan pemberitaan keislamannya, 

karena detik.com telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama  

2. Masyarakat di harapkan harus lebih kritis terhadap berita di media baik online 

maupun konvensional dan harus menyaring berita walaupun dari portal berita 

ternama. 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, karena konflik Palestina belum menemui 

titik terang hingga saat ini, sehingga bisa dilakukan penelitian lainnya seriring 

dengan perkembangan dari konflik tersebut. 
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