
 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Dalam penelitian ini informasi seputar pemilu masih dibutuhkan untuk pemilih 

pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya pada tahun 2014. 

Dan sumber informasi yang peneliti teliti adalah apakah ada pengaruh antara rubric 

“Menuju Pemilu 2014” dengan minat pemilih pemula untuk menggunakan hak 

memilihnya pada pemilu 2014. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Hasil perbandingan uji T (Uji Hipotesis) yang dimana Thitung 

dikonsultasikan dengan Ttabel pada taraf signifikansi 5% untuk mencapai 

95% tingkat kepercayaannya adalah 3.763 > 1.679. perbandingan ini 

menunjukkan bahwa Thitung lebih besar dari Ttabel. Hal ini berarti Hº ditolak 

dan H¹ diterima. Jika H¹ diterima, maka hasil uji hipotesis penelitian ini 

adalah ada pengaruh dari terpaan berita yang ada pada rubrik “Menuju Pemilu 

2014” pada surat kabar Tribun Lampung. 
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2. Nilai pada baris Regression pada kolom Sig didapatkan nilai 0,000, berarti 

nilai P value Sig adalah 0.093 artinya. Karena nilai P value Sig. lebih dari0,05 

maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara variabel X dan Y 

 

3. Karena hasil penelitian ini menunujukkan adanya pengaruh rubric bagi 

pemilih pemula untuk berpartisipasi yakni sebesar 6% dan pengaruh antar 

variabel yang kurang signifikan. 

 

Berdasarkan hasil ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemilih pemula 

yang berpartisipasi pada pemilu 2014 memiliki minat yang timbul setelah 

mendapat stimuli secara terus-menerus berupa terpaan berita seputar 

pemilihan legislative dan pemilihan kepala daerah provinsi Lampung. Hal ini 

menunujukkan bahwa surat kabar masih memiliki pengaruh bagi pembaca dan 

bagi pemilih pemula, mereka masih menjadikan media cetak sebagai sumber 

informasi yang mereka butuhkan setiap harinya karena surat kabar sebagai 

media informasi yang berfungsi menyebarkan informasi dan menjadi media 

persuasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi seseorang. 

 

Namun hasil penelitian diatas menunjukkan pengaruh yang rendah 

dikarenakan minat pemilih pemula untuk berpartisipasi terkait infirmasi yang 

mereka dapat tidak hanya datang dari surat kabar saja melainkan melalui 

faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pemilih pemula 

berminat untuk menggunakan hak pilihnya berasal bukan hanya berita dari 

media cetak khususnya surat kabar saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor 



156 
 

lainnya yakni faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang di maksud 

disini adalah memang sudah adanya keyakinan ataupun minat murni dari 

pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu 2014. Sedangkan untuk 

faktor eksternal berasal dari keluarga, lembaga pendidikan, teman sepergaulan 

dan juga sistem media yang memiliki porsi mempengaruhi lebih besar 

dibanding dengan pemberitaan surat kabar.  

 

 

6.2 Saran 

 

Setelah mengetahui hasil penelitian ini ada sejumlah saran yang hendak peneliti 

sampaikan pada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini : 

 

1. sebagai saran dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh terpaan 

berita pada rubrik “Menuju Pemilu 2014” terhitung rendah, hendaknya jika 

pihak dari surat kabar membaca penelitian ini mungkin harus menambah lagi 

bobot berita yang bisa memberikan pengaruh yang berarti bagi pembacanya. 

 

2. saran untuk pihak terkait yang tertarik dengan judul penelitian ini bisa 

diteruskan kembali dengan meneliti faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi partisipasi pemilih pemula pada pemilu selanjutnya 
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3. Dukungan dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta para tokoh 

masyarakat melalui pendidikan politik sacara dini pada pemilih pemula dapat 

meningkatkan kualitas peran pemilih pemula dalam dunia politik. 

 

4. Ada baiknya kandidat calon kepala daerah juga lebih melakukan pendekatan 

yang lebih personal kepada para pemilih pemula, karena seperti kesimpulan 

diatas pengaruh yang diberikan berita pada surat kabar hanya sebesar 6% 

 

5. Baiknya juga para insan media cetak memperhatikan keadaan surat kabar saat 

ini dan juga memikirkan masa depan surat kabar di masa mendatang karena 

dapat dilihat bahwa saat ini pembaca surat kabar sangatlah sedikit.  


