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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan dan uji hipotesis tentang “Pengaruh Pemberitaan
Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Komunikasi Teman Sebaya terhadap Partisipasi
Politik Pemilih Pemula di Jakarta” , maka peneliti menyimpulkan bahwa;
1. Karakteristik responden sudah bersifat homogen dan menunjukan bahwa
sebanyak 3 responden yang berumur 17 tahun, 9 responden yang berumur
18 tahun, 16 responden berumur 19 tahun, 25 responden berumur 20 tahun
dan 15 responden berumur 21 tahun.
2. Dalam penelitian ini, melalui pengujian hipotesis ditemukan adanya
pengaruh Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Komunikasi Teman
Sebaya secara signifikan terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam
pemilihan Cagub 2017 Periode II
3. Meskipun demikian, bila dilihat melalui pengujian hipotesis secara terpisah
(parsial), ternyata Komunikasi Teman Sebaya tidak berpengaruh secara
langsung terhadap partisipasi politik.
4. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai adjusted R² sebesar 24,2%.
Sisanya sebesar 75,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini. Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta 2017 bila dilihat
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secara parsial berhasil dan berpengaruh secara langsung terhadap Partisipasi
Politik. Walaupun, Line today merupakan News Agregator, tetapi Line
today bisa menjadi media yang menentukan keputusan partisipasi politik.
Line today mengambil berita yang disesuaikan dengan anak-anak pemilih
pemula.

5.2 Saran
Saran untuk peneliti yang ingin menelaah penelitian ini lebih dalam
sebaiknya menambahkan metode lain seperti misalnya metode eksperimen
dan bisa menggunakan teknik analisis diskriminan. Hasil yang didapat akan
lebih bervariasi dan menarik untuk diteliti. Penelitian juga akan menarik jika
menambahkan variabel lainnya, seperti kepercayaan akan akun media sosial
tokoh publik, mengingat bahwa tokoh publik seperti artis akhir-akhir ini
menjadi idaman anak muda.
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