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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, mengenai pengaruh 

terpaan pemberitaan RUU KPK di Kompas TV terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa kepada 

pemerintah yang peneliti teliti, maka kesimpulan yang ditarik oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Terpaan pemberitaan RUU KPK di Kompas TV dengan tingkat kepercayaan mahasiswa 

kepada pemerintah memiliki hubungan yang cukup berarti yaitu sebesar -0,401, hubungan ini 

memiliki arah yang negatif. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa terpaan pemberitaan RUU 

KPK  di Kompas TV (variabel X) tidak mengalami perubahan, maka tingkat kepercayaan 

mahasiswa kepada pemerintah (variabel Y) bernilai 28.140. Angka variabel tingkat kepercayaan 

mahasiswa kepada pemerintah turun sebesar 0,312, dikarenakan hasil b bernilai negatif. Hasil uji 

koefisien determinasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara terpaan pemberitaan RUU 

KPK di Kompas TV (variabel X) terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa kepada pemerintah 

(variabel Y) sebesar 16,1%. 

2. Penelitian untuk uji t menunjukkan hasil hipotesis alternative (Ha) diterima yaitu terdapat 

pengaruh antara terpaan pemberitaan RUU KPK di Kompas TV (variabel X) terhadap tingkat 

kepercayaan mahasiswa kepada pemerintah (variabel Y). Kemudian hipotesis nol (Ho) 

dinyatakan ditolak. Dapat diketahui yaitu t hitung > t tabel, yaitu 4,306>1,66298. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah antara terpaan pemberitaan 

RUU KPK di Kompas TV (variabel X) terhadap tingkat kepercayaan mahasiswa kepada 

pemerintah (variabel Y). 

3. Terpaan pemberitaan RUU KPK di Kompas TV (variabel X) memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kepercayaan mahasiswa kepada pemerintah (variabel Y). walaupun memiliki pengaruh, 

kontribusi pengaruh bersifat rendah dan juga memiliki arah yang negatif jika dilihat dari hasil uji 

regresi dan uji hipotesis. . 

V.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa Terpaan Pemberitaan RUU KPK di 

Kompas TV berpengaruh terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah, dalam 
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penelitian ini tingkat yang dimaksud ialah tingkat penurunan kepercayaan. Adapun saran yang 

diberikan: 

1. Berdasarkan indikator variabel X (Terpaan pemberitaan RUU KPK di Kompas TV) peneliti 

ingin memberikan saran kepada media, untuk terus memberikan informasi yang aktual, benar 

serta dapat dipercaya, serta lebih memperhatikan tingkat durasi dan juga tingkat frekuensi 

informasi yang diberikan mengenai suatu isu permasalahan yang menyangkut kepentingan 

negara, atau yang melibatkan pihak masyarakat dan juga pemerintah. Selain itu peneliti berharap 

bahwa penayangan berita di Kompas TV akan terus bersifat tidak menggiring opini masyarakat, 

dan terus dapat menjadi salah satu stasiun televisi yang menyajikan berita berita teraktual dan 

dapat dipercaya. 

2. Berdasarkan indikator variabel Y (Tingkat kepercayaan mahasiswa kepada pemerintah ) 

peneliti ingin memberikan saran kepada masyarakat khususnya kepada mahasiswa untuk terus 

melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kegiatan pemerintah yang menyangkut 

kepentingan negara. serta untuk turut berpartisipasi bersama dengan pemerintah. 

3. Peneliti selanjutnya, untuk mengembangkan penelitian ini lebih luas dan mendalam, serta 

dapat membuktikan dan menguji dugaan peneliti mengenai 83,9 % faktor-faktor lain yang 

berkontribusi terkait tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Terutama pada dugaan 

peneliti berdasarkan laporan Edelman pada tahun 2016. Pertama, karena sang pemimpin 

(pemerintah) dinilai tidak jujur dan juga dianggap tidak berkompeten pada tugas dan 

kewajibannya. Kedua, masyarakat (mahasiswa) juga sering memiliki persepsi bahwa sang 

pemimpin tidak sesuai dengan visinya dimana tidak pro rakyat. Ketiga, krisis kepercayaan ini 

juga bisa dimunculkan oleh sikap pemimpin yang peragu, karena sang pemimpin tidak tegas 

dalam mengambil keputusan padahal situasi sudah gawat dan mendesak, termasuk gagal 

mengatasi kericuhan atau tidak dapat mengawasi para pejabat lain yang berada di bawah 

kepemimpinannya. Lalu yang terakhir, krisis kepercayaan yang bersumber pada tabiat sang 

pemimpin. Diharap agar peneliti selanjutnya dapat mengetahui berapa persen kontribusi 

pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. 
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