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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Peneliti menguraikan kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Terpaan 

Pemberitaan Terkait Sandiaga Uno terhadap Sikap Masyarakat (survei 

dilakukan pada masyarakat Kelurahan Tanah Baru). 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh antara terpaan pemberitaan tentang 

Sandiaga Uno di media online terhadap sikap masyarakat, khususnya warga 

Kelurahan Tanah Baru, Depok, serta pembahasan yang didapat dari 

penyebaran kuesioner kemudian data tersebut diolah dengan SPSS versi 2.3, 

maka penulis menyimpulkan : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel terpaan 

pemberitaan Sandiaga Uno di media online terhadap variabel sikap 

masyarakat Kelurahan Tanah Baru sangat kecil, hal ini diketahui dari 

hasil perhitungan uji regresi yang menunjukkan nilai R Square hanya 

sebesar 0,042, hasil ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh variabel 

terpaan terhadap variabel sikap masyarakat. 

2. Pada uji hipotesis, pengaruh antara terpaan pemberitaan tentang 

Sandiaga Uno di media online terhadap sikap masyarakat, khususnya 

warga Kelurahan Tanah Baru, Depok, sangat kecil dengan yaitu dengan 

t hitung 0,855 < t tabel 1,660, sehingga Ha ditolak dan Ho diterima.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul pengaruh terpaan 

pemberitaan tentang Sandiaga Uno di media online terhadap sikap masyarakat 

maka peneliti memberikan saran yaitu :  

Dari hasil penelitian ditemukan indikator dengan nilai terendah yaitu 

indikator perilkau mendukung atau tidak mendukung pada dimensi konatif 
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dengan rataan skor 2,52. Pada indikator tersebut terdapat dua pernyataan yang 

menunjukkan bahwa masyarakat tidak menerima pengaruh terpaan hingga pada 

dimensi konatif, sehingga nilai rataan skor pada indikator ini lemah. Sehingga 

pengaruh terpaan pemberitaan yang diterima memiliki pengaruh yang kecil 

pada sikap masyarakat. Oleh karena itu saran peneliti pada hasil penelitian ini 

adalah agar masyarakat lebih aktif dalam menanggapi pemberitaan namun 

tetap dalam konteks konatif atau perilaku yang positif dalam memberikan kritik 

dan saran kepada para tokoh politisi di Indonesia.  
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