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BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan yang berisi hasil

penelitian yang telah dilakukan, yaitu pengaruh antara nilai berita “Korban Asap

Terpaksa Sekolah” dengan sikap kepedulian sosial dari pembaca. Berikut adalah hasil

dari penelitian yang telah dilakukan :

a. Karakteristik responden berjumlah 89 responden yang terdiri dari 47

responden laki-laki dan 42 responden perempuan, yang merupakan

Mahasiswa/i aktif Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional

(UPN) Veteran Jakarta.

b. Responden didominasi oleh Mahasiswa/I yang berdomisili di pulau Jawa,

dengan persentase 56,2 %. Lalu terdapat pula Mahasiswa/I yang berdomisili

di Pulau Sumatra 32,6 % dan di Pulau Kalimantan sebanyak 11,2 %. Hal ini

berkaitan dengan salah satu nilai berita, yaitu kedekatan (proximity).

c. Pada uji korelasi yang menggunakan perhitungan SPSS for windows versi 22

terdapat nilai korelasi r yaitu = 0.427. Nilai tersebut memiliki hubungan

yang cukup karena terletak diantara diantara 0,40 – 0,70. Maka dapat

disimpulkan bahwa hubungan antara pengaruh nilai berita “Korban Asap

Terpaksa Sekolah” (variabel x) terhadap sikap kepedulian sosial (variabel y)

memiliki hubungan yang cukup.

d. Berdasarkan perhitungan di dalam penelitian ini, hasil perhitungan thitung >

4,674 ttabel yaitu > 1,662 maka dapat ditentukan bahwa Ho ditolak dan Ha

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang

signifikan antara nilai berita “Korban Asap Terpaksa Sekolah” terhadap

sikap kepedulian sosial pembaca (Survei : Mahasiswa/I Ilmu Komunikasi

UPN Veteran Jakarta).
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e. Dari hasil uji determinasi menggunakan SPSS for windows 22, dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel x dan variabel y
sebesar 20%. Sementara 80% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
tidak diteliti oleh peneliti.

V.2 Saran

Dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Nilai Berita Korban Asap Terhadap

Sikap Kepedulian Sosial Mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta” (Kasus

: “Murid Korban Asap Terpaksa Sekolah ” Edisi 8 Oktober 2015), maka peneliti

memberikan beberapa saran, yaitu :

a. Republika sebaiknya selalu melakukan inovasi-inovasi dalam pemuatan

berita sehingga para pembaca tertarik dan memberikan apresiasinya. Tidak

hanya pada edisi-edisi tertentu saja.

b. Republika sebaiknya lebih memperdalam lagi isi berita yang dimuat terkait

nilai berita. Sehingga informasi yang disampaikan benar-benar lengkap dan

memberikan kepuasan bagi pembaca.

c. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi bagi para peneliti

atau mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi lainnya dalam menyusun

tugas akhir yaitu skripsi.
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