
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh berita politik dan tingkat kepercayaan terhadap prilaku pemilih Pilpres 

2019 mahasiswa Ilmu Politik di UIN Raden Fatah Palembang, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel berita politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prilaku pemilih Pilpres 2019 pada mahasiswa Ilmu Politik di UIN Raden 

Fatah Palembang, dengan diproleh nilai Thitung sebesar 3,246 dengan nilai 

sig sebesar 0,002. Hal ini menunjukan bahwa nilai Thitung lebih besar dari 

pada nilai Ttabel 1,66515 dan nilai sig lebih kecil dari pada 0,10. Dengan 

demikian H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Variabel tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prilaku pemilih Pilpres 2019 pada mahasiswa Ilmu Politik di UIN 

Raden Fatah Palembang. Dimana diproleh nilai Thitung sebesar 4,985 

dengan nilai sig sebesar 0,00. Hal ini menunjukan bahwa nilai Thitung lebih 

besar dari pada nilai Ttabel 1,66515 dan nilai sig lebih kecil dari 0,10. 

Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. 

3. Variabel berita politik dan tingkat kepercayaan terhadap prilaku pemilih 

mempunyai pengaruh yang signifikan, dimana diproleh nilai Fhitung sebesar 

30,124 dengan nilai sig sebesar 0,00. Hal ini menunjukan bahwa nilai 



Fhitung lebih besar dari pada nilai Ttabel 1,66515 dan nilai sig lebih kecil dari 

0,10. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. 

B. Saran  

Sehubung dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dengan judul pengaruh berita politik dan tingkat kepercayaan terhadap prilaku 

pemilih Pilpres 2019 mahasiswa Ilmu Politik di UIN Raden Fatah Palembang. 

Maka peneliti memberikan saran: 

1. Saran ini di tujukan pada para pembaca pada umumnya dan juga 

Terkhusus pada mahasiswa Ilmu politik Fisip UIN raden fatah Palembang 

bahwasanya dengan tingginya tingkat kepercayaan terhadap berit-berita 

politik baik dalam pilpres dan pemilihan lainya, kali ini peneliti 

melakukan penelitian hanya pada tahap Pilpres 2019 saja tidak dalam 

pengaruhya terhadap secara luas, namun peneliti menyarankan agar 

sebagai mahasiswa yang di bekali ilmu dan pengetahuan tentang politik 

artinya jika menggunakan sudut pandang politik semua terdapat unsur 

politik, sama halnya dengan berita Politik yang di sampaikan di berbagai 

sumber. 

2. Pengaruh Berita tersebut terhadap perilaku pemilih, memang dalam studi 

Psikologi dengan menggunakan Teori perilaku pemilih memang banyak 

terdapat berbagai aspek salah satu yang tertinggi adalah Rasional Choice 

yaitu sudah sampai tahap pengetahuan dan menggunkan sudut pandang 

ilmu pengetahaun yang dimiliki untuk menentukan pilihan, namun dalam 

penelitian ini mendapatkan bahwa yang sangat menentukan perilaku 



pemilih itu adalah Berita Politik, sebagai mahasiswa Ilmu politik harus 

mampu mengaplikasikan Perilaku Pemilih pada tahap Rasional Choic. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengevaluasi pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam kuesioener agar mampu menjawab secara 

tepat  variabel yang akan diukur. Penelitian selanjutnya diharapkan 

bisa mencari indikator lain sebagai alat pengukur dari variabel yang 

akan diteliti serta jumlah pertanyaan. 

 

 


