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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan guna mencari tahu 

apakah ada pengaruh penggunaan Line Today terhadap pemenuhan kebutuhan 

informasi politik yang dilakukan pada pemilih pemula Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan guna mencari tahu seberapa besar pengaruh 

penggunaan Line Today terhadap pemenuhan kebutuhan informasi politik yang 

dilakukan pada pemilih pemula Pilkada DKI Jakarta 2017. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh penggunaan Line Today terhadap pemenuhan 

kebutuhan informasi politik yang dilakukan pada pemilih pemula 

Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas 0.000 yang juga berarti pengaruh tersebut signifikan. 

2. Besar pengaruh penggunaan Line Today terhadap pemenuhan 

kebutuhan informasi politik yang dilakukan pada pemilih pemula 

Pilkada DKI Jakarta 2017 yaitu 79%. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil penghitungan regresi linear sederhana, dan didapat koefisien 

korelasi sebesar 0.79.  

 

Pengaruh Penggunaan Line..., Aretyo Jevon Perdana, FIKOM UMN, 2017
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5.2 Saran 

Setelah melihat hasil dari penelitian serta kesimpulan yang dapat ditarik 

oleh peneliti melalui penelitian tersebut, maka peneliti memiliki saran yang semoga 

dapat bermanfaat bagi para kurator atau editor fitur media sosial Line Today dan 

para peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengembangkna penelitian ini. Berikut 

merupakan saran-saran yang dapat peneliti berikan : 

1. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melihat hasil penelitian tersebut, peneliti menyadari betul bahwa 

objek penelitian merupakan media yang sangat baru. Untuk itu, bagi 

peneliti selanjutnya, ada baiknya untuk mengembangkan penelitian 

ini menjadi penelitian kuantitatif atau kualitatif yang lebih 

mendalam. Mungkin bisa dilakukan penelitian yang mendalam 

mengenai bagaimana fitur media sosial Line Today memilih konten 

berita yang dapat memenuhi kebutuhan informasi para 

penggunanya. 

2. Saran Bagi Kurator atau Editor Line Today 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

kuat penggunaan Line Today terhadap pemenuhan kebutuhan 

informasi politik pemilih pemula Pilkada DKI Jakarta 2017. Melihat 

hasil penelitian tersebut, ada baiknya para kurator atau editor Line 

Today lebih selektif dalam mengumpulkan berita yang sekiranya 

memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan informasi para 

penggunanya. 

Pengaruh Penggunaan Line..., Aretyo Jevon Perdana, FIKOM UMN, 2017




