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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner dan analisis data yang 

telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan terhadap 

bagaimana sikap pemilih milenial Surabaya berdasarkan pemetaan wilayah  

Surabaya(Timur,Barat,Selatan,Utara) setelah melihat dan mendapatkan 

informasi terkait pemberitaan hasil pilpres 2019 pada media massa Berikut 

kesimpulan yang dapat diambil: 

1. Apek kognitif pada pemilih milenial Surabaya yang telah melihat 

pemberitaan dan mendapat informasi pada media massa terkait pilpres 

2019 mayoritas menunjukkan hasil positif. Dari data tersebut dapat 

diartikan responden telah memahami dan memiliki pengetahuan yang 

baik serta mendukung proses pemilu berjalan dengan jujur dan aman, 

agar terciptanya demokrasi yang lebih baik bagi negara. seperti yang 

banyak di sampaikan melalui pemberitaan pada media massa melalui 

para pakar politik dan politisi agar masyarakat khususnya milenial 

untuk turut menjaga demokrasi ini agar berjalan dengan baik,sehingga 

dapat menjadi contoh bagi negara lain. 
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2. Aspek Afektif dan Konatif pada pemilih milenial Surabaya dengan 

rentang usia 17-34 tahun yang telah melihat pemberitaan dan mendapat 

informasi pada media massa terkait pilpres 2019 mayoritas pemilih 

menunjukkan hasil netral. Artinya jika melihat dari data tersebut 

menandakan bahwa milenial surabaya tidak banyak yang berani 

menunjukkan sikap politis terhadap fenomena pilpres 2019, sebagai 

alasan agar tidak menambah keruh suasana.    

 

3. Sikap pemilih milenial Surabaya terhadap hasil pilpres 2019 pada 

media massa menunjukkan hasil akhir aspek keselurahan mayoritas 

netral. Artinya responden memilih untuk tidak menjadikan suasana 

menjadi lebih panas dengan berdiam diri agar tidak menghadirkan 

diskusi publik yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Walaupun 

begitu mereka bukan tidak memahami permasalahan yang terjadi 

dengan memilih sikap netral,milenial Surabaya paham betul akan 

permasalahn tersebut tetapi ingin mengdinginkan suasana yang lagi 

panas dengan besikap netral, tayangan tersebut yang ditinjau dari aspek 

kognitif, afektif dan konatif setelah menonton tayangan tersebut, 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yang berkaitan dengan 

sikap pemilih milenial Surabaya dengan menanggapi putusan hasil akhir 

pilpres 2019 pada media massa,yang mengarah pada penelitian selanjutnya. 

Dikarenakan pemberitaan yang berkaitan dengan pemilihan umum atau 

pemilihan kepala daerah cukup massif di informasikan oleh berbagai media 

dan platform,mereka berlomba lomba merangkai topik dan pemberitaan 

yang informatif untuk disampaikan kepada khalayak, walaupun begitu 

sebagai milenial yang paham akan teknologi kita harus bijak dan mengolah 

kembali kebenaran informasi yang disampaikan. Oleh karenanya peneliti 

berharap pada peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian 

serupa,terlebih lagi dengan menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif 

agar data yang disajikan lebih mendalam dan akurat dalam bentuk tabel 

dang angka sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih meluas dan dalam. 

Serta peneliti juga berharap penelitian ini dapat menambah refrensi data 

pada penelitian selanjutnya. 

Tidak hanya sampai disitu,penelitian ini ditujukan dan didedikasikan 

untuk para milenial yang peduli dan mengikuti serta memahami kegiatan 

perpolitikan di negeri, selain itu penelitian ini dapat juga ditujukan untuk 

para milenial yang mungkin apatis terhadap pemberitaan perpolitikan 

nasional, yang dimaksudkan agar mereka mulai menyadari dan melek akan 

pentingnya peran mereka dalam perpolitikan dengan salah satu cara 

sederhana yaitu memberikan hak suara pada pemilhan umum. 


