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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu seberapa besar 

pengaruh terpaan kanal DetikPEMILU periode Februari 2019 pada portal berita 

Detikcom terhadap tingkat pengetahuan pemilih pemula (survei pada siswa/i kelas 

XII SMAN 12 Tangerang Selatan) dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengukur seberapa besar pengaruh terpaan kanal DetikPEMILU periode 

Februari 2019 pada portal berita Detikcom terhadap tingkat pengetahuan pemilih 

pemula (survei pada siswa/i kelas XII SMAN 12 Tangerang Selatan). 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil pembahasan 

didapat dari penyebaran kuesioner yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 23. 

Diketahui terdapat pengaruh terpaan kanal DetikPEMILU periode Februari 2019 pada 

portal berita Detikcom terhadap tingkat pengetahuan pemilih pemula (survei pada 

siswa/i kelas XII SMAN 12 Tangerang Selatan). Hal ini ditentukan dari perolehan 

hasil perhitungan uji hipotesis yaitu sebesar 7,678, yang mana t hitung (8,912) > t 

tabel (1,660) makan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima (ada 

pengaruh), yang berarti pengaruh terpaan kanal DetikPEMILU periode Februari 2019 

para portal berita Detikcom tingkat pengetahuan pemilih pemula (survei pada siswa/i 

kelas XII SMAN 12 Tangerang Selatan). 

 Hasil besarnya pengaruh terpaan kanal DetikPEMILU periode Februari 2019 

pada portal berita Detikcom terhadap tingkat pengetahuan pemilih pemula (survei 

pada siswa/i kelas XII SMAN 12 Tangerang Selatan) dilihat dari perolehan nilai 

koefisiren determinasi yaitu sebesar 44,3% tingkat pengetahuan pemilih pemula 

siswa/i kelas XII SMAN 12 Tangerang Selatan ditentukan oleh kanal DetikPEMILU 

pada portal berita Detikcom, namun pengaruh tersebut tidak signifikan dan sisanya 

55,7% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti, yaitu informasi dari portal berita 
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lain (Kompas.com, Liputan6.com, Tempo.co, dan sebagainya), media lain seperti 

koran, televisi, radio, guru/pengajar ketika kegiatan belajar mengajar, spanduk-

spanduk yang ditempel disekitar lokasi sekolah, ataupun informasi dari teman 

pergaulan. 

 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Terpaan Kanal 

DetikPEMILU Periode Februari 2019 pada Portal Berita Detikcom Terhadap Tingkat 

Pengetahuan Pemilih Pemula (Survei pada Siswa/i Kelas XII SMAN 12 Tangerang 

Selatan)”, berikut ini akan dikemukakan beberapa saran yang peneliti anggap relevan 

dengan penelitian. Saran tersebut antara lain: 

1. Dilihat dari besarnya persaingan antara portal-portal berita yang ada, maka 

bagi portal berita Detikcom hendaknya dapat lebih cepat, faktual, dan 

seimbang dalam menyampaikan berita, terutama berita-berita tentang isu yang 

sedang ramai diperbincangkan publik (trending topic). 

2. Portal berita Detikcom sebaiknya menigkatkan kesempurnaan permberitaanya 

dengan lebih memperhatikan unsur-unsur berita, seperti transparansi sumber 

berita, kesesuian judul dan isi, kesalahan penulisan, opinitatif, akurasi foto 

dan isi. Sehingga dengan demikian dapat menghasilkan pemberitaan yang 

berkualitas dan dapat menunjukkan kredibilitas media dalam penyajian suatu 

pemberitaan. 

3. Portal berita Detikcom harus lebih meningkatkan citranya yang sudah 

terbentuk sebagai pelopor perusahaan media online di Indonesia yang 

menyediakan berita terbaru dan komprehensif dari Indonesia dan dunia. 
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