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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini merupakan uraian dari kesimpulan penelitian yang didapatkan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan dan implikasi yang didapatkan dari penelitan, serta 

rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Validitas faktorial alat ukur Generic Conspiracist Beliefs 14 (GCB-14) 

menggunakan metode analisis faktor eksploratori (EFA) dan analisis faktor 

konfirmatori (CFA) menunjukkan bahwa alat ukur Generic Conspiracist Beliefs 

yang diadaptasi ke Indonesia fit sehingga memiliki validitas yang tinggi.  

2. Validitas konvergen antara alat ukur Generic Conspiracist Beliefs 14 (GCB-14) 

dengan alat ukur pembandingnya yaitu alat ukur Vaccine Conspiracy Belief 

scale (VBC) dan alat ukur Belief in Jewish Conspiracy (BJC) menunjukkan 

adalanya korelasi antara keduanya sehingga menunjukkan bahwa alat ukur 

Generic Conspiracist Beliefs yang diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia 

memiliki validitas yang tinggi. 

3. Validitas diskriminan antara alat ukur Generic Conspiracist Beliefs 14 (GCB-

14) dengan alat ukur pembandingnya yaitu alat ukur Big Five Inventory 10 (BFI-

10) menunjukkan tidak adanya korelasi antara kedua alat ukur tersebut. Sehingga 

menunjukkan bahwa alat ukur Generic Conspiracist Beliefs yang diadaptasi ke 

dalam Bahasa Indonesia memiliki validitas yang tinggi. 

4. Alat ukur Generic Conspiracist Beliefs yang diadaptasi kedalam Bahasa 

Indonesia memiliki reliabilitas yang tinggi 

 

 



5.2 Implikasi  

Instrumen alat ukur Generic Conspiracist Beliefs versi Indonesia dapat digunakan 

dengan catatan perlu dilakukan uji beda lebih lanjut untuk melihat apakah Jenis 

kelamin, Suku bangsa, Agama, dan Pendidikan mempengaruhi kepercayaan individu 

terhadap konspirasi. 

 

5.3 Rekomendasi  

5.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan alat ukur dengan 

analisis validitas dan reliabilitas dengan menggunakan pendekatan lain agar 

dapat melihat sejauh mana validitas alat ukur Generic Conspiracist Beliefs. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai alat 

ukur Generic Conspiracist Beliefs dengan sampel yang lebih luas lagi untuk 

memperkaya hasil penelitian. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan uji beda pada kriteria 

Jenis kelamin, Suku bangsa, Agama, dan Pendidikan dalam peranannya 

apakah kriteria tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang 

terhadap konspirasi atau tidak. 
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