
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uji hipotesis dan pembahasan penelitian maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Terdapat pengaruh terpaan tayangan Youtube Channel Ericko Lim 

terhadap pembentukan sikap remaja SMP di Kota Gresik  dilihat dari 

hasil akhir uji-t yaitu H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada 

pengaruh antara terpaan tayangan Youtube Channel Ericko Lim 

terhadap pembentukan sikap remaja SMP di Kota Gresik. 

b. Hasil penelitian dari variabel X (terpaan tayanganYoutube Channel 

Ericko Lim) diketahui, bahwa frekuensi tayanganYoutube Channel 

Ericko Lim memiliki pengaruh secara signifikan dalam 

memperngaruhi pembentukan sikap remaja SMP di Kota Gresik yang 

menonton tayangan tersebut. Dengan sering tidaknya remaja 

menonton tayangan Youtube Channel Ericko Lim tidak akan 

mempengaruhi pembentukan sikap remaja SMP. Dan untuk durasi 

tayangan Youtube Channel Ericko Lim memiliki pengaruh secara 

signifikan dalam mempengaruhi Pembentukan sikap remaja SMP di 

Kota Gresik yang menontonnya. Dengan menonton tayangan Youtube 

Channel Ericko Lim hingga  akhir maka informasi yang diterima 



semakin banyak dan akan cenderung mempengaruhi pembentukan 

sikap remaja SMP di Kota Gresik 

c. Hasil penelitian pada variabel Y (pembentukan sikap remaja SMP di 

Kota Gresik) diketahui, bahwa pembentukan sikap remaja rendah 

dipengaruhi oleh tayangan Youtube Channel Ericko Lim. Remaja 

dipengaruhi dalam pengetahuan, perasaan, dan tindakan mereka. 

Walaupun pada aspek konatif (tindakan) tidak begitu dipengaruhi oleh 

tayangan ini. Pembentukan sikap yang terjadi ini adalah pembentukan 

sikap yang positif dengan maksud karena anak remaja sekarang 

senang dan gemar menonton Youtube, ingin mencoba hal-hal yang 

ada dalam Vlog para Youtuber yang digemari, bahkan memiliki 

keinginan untuk menjadi Youtuber.  

d. Secara keseluruhan tayangan Youtube Channel Ericko Lim 

mempunyai pengaruh yang rendah terhadap pembentukan sikap 

remaja SMP di Kota Gresik. Hal ini dibuktikan secara Statistik dengan 

menggunakan analisis data , yang pertama, Uji Koefisien Korelasi 

(Product Moment) yang di peroleh hasil yaitu masuk dalam kategori 

tingkat hubungan sedang atau cukup kuat. Artinya, pengaruh 

terpaanYoutube Channel Ericko Lim mempunyai pengaruh yang 

cukup kuat / sedang terhadap pembentukan sikap remaja SMP di Kota 

Gresik. Kedua, dilakukan juga perhitungan dengan menggunakan Uji 

koefisien regresi (regresi liner sederhaan) untuk melihat hubungan 

antara dua variabel tersebut. Untuk arah hubungan antara variabel 



bebas (X) dengan variabel terikat (Y) adalah searah, dimana setiap 

kenaikan satu (1) satuan terpaan tayangan Youtube Channel Ericko 

Lim (X) akan menyebab kan kenaikan Pembentukan Sikap Remaja 

SMP di Kota Gresik (Y). Ketiga, digunakan Uji koefisien determinasi 

untuk mengukur besarnya pengaruh dua variabel. Keempat, 

menggunakan Uji hipotesis hasil dibuktikan bahwa H0 ditolak, yang 

artinya bahwa ada pengaruh secara signifikan tayanganYoutube 

Channel Ericko Lim (X) terhadap pembentukan sikap remaja SMP 

(Y). 

 

5.2 saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

ada beberapa saran peruntuk beberapa pihak sebagaiberikut : 

A. Remaja SekolahMenengah Pertama (SMP)  

1. Diharapkan untuk lebih memilih tontonan yang ada, 

terutama Vlog yang ada di Youtube, karena makin 

beragamnya konten yang ditampil kan yang bisa bersifat 

positif mau pau negatif.. 

2. Diharapkan agar tidak mudah mencoba tren-tren yang 

dikemukakan dalamVlog di Youtube, apalagi jika tren 

tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di 

masyarakat. 



3. Diharapkan agar tidak menuntup kemungkinan untuk 

memanfaatkan Vlog di Youtube channel para Youtuber 

selain sebagai sarana untuk mencari informasi, namun 

juga untuk sarana bekreasi dan mengembangkan 

kreatifitas. 

B. Para PejuangPenelitiSelanjutnya 

Diharapkan dapat mengemukakan atau mengungkap hal hal 

yang  belum tercantum dalam skripsi ini sehingga 

penelitian selanjutnya akan lebih lengkap dan baik lagi 

serta mengembangkan penelitian dengan media media 

lainnya yang dipengaruhi pada halhal yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




