
Dewi Sri Ayu Lestari, 2021 
PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI MEDIA UNTUK 
MEMINIMALISIR BERITA HOAX COVID-19 DI MEDIA SOSIAL 
Universitas Pendidikan Indonesia  repository.upi.edu  perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB V 

 KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penghitungan data dan menganalisis data oleh peneliti 

tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap kemampuan literasi media untuk 

meminimalisir berita hoax Covid-19 di media sosial sehingga peneliti dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansi 0.00 

< 0.05 maka lingkungan sosial berpengaruh terhadap kemampuan literasi media. 

Lingkungan sosial dalam penelitian ini adalah lingkungan keluarga, lingkungan 

teman sebaya, dan lingkungan kampus. Pengaruh dari lingkungan keluarga 

terhadap kemampuan literasi media termasuk rendah. Selanjutnya, pengaruh 

lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh yang besar. Terakhir, lingkungan 

kampus mempunyai pengaruh yang besar terhadap meningkatkan kemampuan 

literasi media mahasiswanya. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan pertemanan 

dan lingkungan kampus yang mempunyai peran dan berpengaruh besar dalam 

meningkatkan kemampuan literasi media mahasiswa FPIPS.  

Kedua, diketahui bahwa tingkat pemahaman mahasiswa FPIPS berada di 

kategori medium (sedang) karena mempunyai useskill yang tinggi, 

criticalundestanding yang sedang, social competence yang tinggi, communicative 

abilities dalam hal membuat suatu konten yang tinggi, dan communicative 

abilities dalam hal membangun hubungan sosial yang sedang. Mahasiswa FPIPS 

mempunyai kemampuan untuk menggunakan internet dan teknologi komunikasi 

yang tinggi, mampu dalam menganalisis dan mengevaluasi konten media dengan 

cukup baik, mampu membuat suatu konten di media sosial dengan baik, dan 

secara sosial mampu berpartisipasi dengan pengguna media sosial lainnya dengan 

cukup baik. 

Ketiga, kemampuan literasi media bisa digunakan sebagai upaya untuk 

meminimalisir penyebaran berita hoax Covid-19 di media sosial. Dengan cara 

tidak menyebarkan berita sembarangan di media sosial sebelum diverifikasi 

kebenaran berita tersebut, membanding isi berita satu dengan berita lainnya untuk 
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melihat perbedaan mana berita yang benar dan mana berita yang salah sehingga 

responden mampu menilai benar atau tidaknya suatu berita. Hal tersebut dapat 

meminimalisir penyebaran berita hoax Covid-19 di media sosial. Oleh karena itu, 

kita harus mempunyai kemampuan literasi yang baik untuk memahami isi berita 

karena tidak semua berita di media sosial itu benar, terlebih berita tersebut sudah 

terkonstruksi oleh pihak yang membuat berita sehingga isi berita dibuat 

berdasarkan sudut pandang pembuat berita tersebut, bukan berdasarkan fakta yang 

empiris. 

5.2 Implikasi 

Seperti yang disampaikan pada kesimpulan diatas, maka peneliti 

memberikan implikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pengaruh 

lingkungan sosial terhadap kemampuan literasi media untuk meminimalisir berita 

hoax Covid-19 di media sosial, yaitu sebagai berikut. 

1) Berdasarkan temuan penelitian pada tingkat kemampuan literasi media 

mahasiswa FPIPS, diketahui bahwa berada di kategori medium (sedang). 

Oleh karena itu, implikasinya dibutuhkan mengetahui cara membaca dan 

menganalisis suatu berita dengan benar, mengingat pada aspek 

criticalundestanding yang masih sedang. Selain itu, kemampuan literasi 

media juga bisa ditingkat jika ada kemauan dari diri individu, sehingga 

diperlukan juga untuk melatih cara berpikir kritis terhadap suatu berita, 

supaya tidak termakan berita hoax dan akan mempunyai pengetahuan yang 

benar dan luas. 

2) Berdasarkan temuan peneliti bahwa terdapat pengaruh lingkungan sosial 

terhadap kemampuan literasi, maka implikasinya lingkungan keluarga 

harus bisa memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anggota 

keluarganya mengenai literasi media, mengingat berdasarkan penelitian 

bahwa pengaruh dari keluarga tergolong rendah. Kemudian individu pun 

harus bisa memilih lingkungan pergaulan yang mempunyai pengaruh baik 

untuk dirinya karena lingkungan pertemanan bisa memberikan pengaruh 

yang besar terhadap karakter dan kemampuan individu sesuai dengan 

bagaimana tempat pergaulannya. Selanjutnya lingkungan kampus yang 

mempunyai peran besar, semua pihak kampus harus berkontribusi untuk 
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memberikan pemahaman mengenai literasi media dan mempunyai cara-

cara tertentu meningkatkan kemampuan literasi media mahasiswanya. 

3) Berdasarkan temuan peneliti mengenai kemampuan literasi media dapat 

meminimalisir penyebaran berita hoax di media sosial, maka implikasinya 

mahasiswa FPIPS sebagai pengguna yang aktif menggunakan media sosial 

untuk mencari suatu berita, diharapkan mempunyai kemampuan literasi 

media yang memadai karena sekarang ini semua pengguna dapat 

mengunggah berita mengenai apapun, sehingga perlu waspadai mengingat 

tidak semua berita tersebut sudah dibuktikan kebenarannya. 

5.3 Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh lingkungan sosial 

terhadap kemampuan literasi media untuk meminimalisir berita hoax covid-19 di 

media sosial, peneliti menganjurkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, 

yaitu sebagai berikut.  

1) Mahasiswa FPIPS 

Peneliti ingin menyampaikan rekomendasi kepada mahasiswa FPIPS 

untuk tidak sembarangan menyebarkan suatu berita dan mempunyai 

kemampuan literasi media untuk menghindari membaca berita hoax di 

media massa, khususnya media sosial. 

2) Pemerintah 

Rekomendasi dari peneliti bagi pemerintah adalah untuk mempertegas 

sanksi dan memperketat peraturan tentang aturan penyebaran berita di 

media sosial supaya dapat mengendalikan dan meminimalisir penyebaran 

berita hoax.   

3) Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi yang peneliti sarankan bagi peneliti selanjutnya adalah 

untuk meneliti variabel yang belum diteliti pada penelitian ini dan 

mencoba untuk menggunakan metode yang berbeda karena pada penelitian 

ini kurang merepresentasikan mahasiswa FPIPS. 

 


