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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Setelah menguji, menginterpretasi, dan membahas, peneliti menarik dua 

kesimpulan untuk menjawab hipotesis dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

di awal penelitian. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh dari terpaan berita 

Pilpres 2014 di harian Kompas terhadap tingkat partisipasi politik 

perempuan dewasa usia >35 tahun dalam Pilpres 2014.  

2. Meski begitu, penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh dari terpaan 

berita Pilpres 2014 di harian Kompas terhadap tingkat partisipasi politik 

perempuan dewasa usia >35 tahun dalam Pilpres 2014 rendah.  

5.2 Saran 

 Selama dan setelah melakukan penelitian, peneliti ingin memberi beberapa 

saran, baik secara praktis maupun akademis kepada beberapa pihak, yakni: 

5.2.1 Praktis 

1. Kepada pihak pembuat berita, yaitu Kompas dan jajaran 

redaksinya, penulis menyarankan untuk lebih membuat berita yang 
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berimbang. Hal ini karena penulis menemukan adanya perbedaan 

dampak kognitif pada responden mengenai kedua pasangan capres-

cawapres. Ini dapat mempengaruhi pola memilih responden.  

2. Kepada komunikator politik seperti tim sukses calon presiden dan 

calon wakil presiden, hendaknya tidak terlalu bergantung pada 

liputan khusus dari wartawan untuk menggerakkan partisipasi 

politik pembaca surat kabar, khususnya perempuan. Hal ini 

didasari oleh rendahnya pengaruh dari terpaan berita terhadap 

tingkat partisipasi politik. 

5.2.1 Akademis 

1. Bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang partisipasi politik, 

hendaknya, tidak hanya mempertimbangkan tentang terpaan berita 

surat kabar, namun juga faktor lain seperti pengalaman pribadi, 

pola hubungan interpersonal, atau demografi. Mengingat faktor 

terpaan berita surat kabar bukan unsur dominan dalam 

meningkatkan partisipasi politik. 

2. Bagi peneliti yang ingin mengkaji tentang terpaan media, bisa juga 

mengganti terpaan surat kabar dengan media lain, misalnya media 

online yang kini sedang marak digunakan.  
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