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BAB V  

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

1.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan dalam hasil penelitian yang 

telah di paparkan di bab 4, maka pada bab 5 ini penulis akan memberikan beberapa 

kesimpulan sebagai salah satu intisari dari penelitian ini. pada bagian akhir, peneliti 

akan memberikan implikasi dan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai 

penelitian dengan judul Pengaruh Meme Politik di media sosial terhadap literasi 

politik. Dalam penelitian ini juga memberikan dua kesimpulan yaitu kesimpulan 

umum dan khusus. 

1.1.1.  Simpulan Umum  

Dari hasil penelitian diatas terdapat pengaruh yang positif serta signifikan 

terhadap literasi politik generasi z. Faktor tersebut dapat diukur dalam tiga variabel 

dimensi Berdasarkan kriteria meme menurut Shifman, (2013) membagi meme 

menjadi tiga dimensi yaitu konten, bentuk serta gaya bahasa. Dimana ketiga 

dimensi tersebut memiliki peranan yang positif terhadap literasi politik generasi z, 

meme politik sebagai  

1.1.2. Simpulan Khusus 

 Berdasarkan hasil pembahasan serta penelitian mengenai pengaruh meme 

politik terhadap literasi politik generasi z dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Beradasrkan hasil penelitian, menunjukan generasi z memiliki pandangan 

bahwa Meme Politik yang ada di media sosial memberikan berita serta 

informasi politik yang sedang angat. Informasi politik yang disajikan dalam 

meme politik sangat menarik para generasi z untuk ikut serta berpolitik, 

karena gaya bahasa yang mudah serta meme politik mudah ditemukan.  

2. Hasil dari uji regresi menunjukkan Fhitung  sebesar 10.224 lebih besar dari 

Ftabel 1,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa meme politik memiliki 

pengaruh terhadap literasi politik generasi z. adapula angka koefisien 

determinannya adalah sebesar 0,516 sehingga menunjukan bahwa 51,6% 

meme politik berpengaruh terhadap literasi politik generasi z. Meme politik 

yang disampaikan dalam media sosial bersifat dua arah, sehingga membuat 
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ruang diskusi. Dengan penyampaian meme politik didukung oleh teknik  

humorous appeal yang mampu menarik minat khalayak 

1.2. Implikasi 

Peneliti mengemukakan beberapa implikasi yang dianggap relevan dari 

penelitian pengaruh Meme politik terhadap literasi politik generasi z dengan 

penelitian sebelumnya sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian (Chang dkk., 2016, hlm.2) yang menjelaskan teori sosial 

kognitif memberikan pemahamam mengenai efek media massa terhadap 

perilaku khalayak. Berdasarkan teori sosial kognitif, media dapat 

menghasilkan perubahan pada khalayak dengan memberikan informasi, 

memengaruhi, mengarahkan kognisi yang kemudian memengaruhi 

pengambilan keputusan pada khalayak. Hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian tersebut. 

2. Penelitian memperkuat penelitian (Moeller, dkk, 2018, hlm.447) yang 

menyatakan terpaan media online lebih berpengaruh pada pemilih pemula, 

juga penelitian dari (Brown & Wilkes, 2014, hlm.5) menyatakan media 

berpengaruh dan berhubungan secara kausal terhadap partisipasi politik 

khalayak. 

3. Hasil temuan menunjukan bahwa meme politik di media sosial berpengaruh 

terhadap literasi politik generasi z. Hal ini berimplikasi mengintensifikan 

bahwa semakin tinggi frekuensi atau semakin terpapar informasi politik 

yang disajikan dalam meme politik dari media sosial semakin tinggi tingkat 

literasi politik kalangan pemilih pemula. 

1.3. Rekomendasi 

Hasil penelitian ini sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan 

hasil temuan dilapangan, maupun secara teoritis, maka memunculkan suatu 

implikasi dan rekomendasi yang memiliki tujuan keilmuan maupun sebagai 

pengetahuan mengenai meme politik terhadap literasi politik generasi z.  

1. Bagi Pemeritah 

Sebagai sarana aspirasi, pemeritah hendaknya berperan penting dalam 

mengawasi serta meningkatkan akses digital. Sebagai pemeritah hendaknya 

memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat memberikan aspirasi serta 
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kritiknya di ruang publik. Serta lebih melihat meme politik sebagai sarana 

berkespersi serta berdemokrasi di dunia digital bukan sebagai ancaman politik. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai wadah pengembangan kelimuan, perguruan tinggi hendaknya 

berperan penting dalam menggali teori yang berkaitan dengan literasi politik. 

Sebagai perguruan tinggi hendaknya memberikan wahana berekspresi bebas 

dan baik di bidang keilmuan. Perguruan tinggi haruslah mampu memberikan 

ide-ide serta gagasan yang kongkrit untuk penguatan program yang terkait 

dengan pengembangan pendidikan politik. Dimana ide serta gagasan tersebut 

dapat digunakan untuk meningkatkan angak partisipasi dan melek politik.  

3. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan  

Sebagai salah satu jurusan yang mengajarkan pendidikan kewarganegaraan 

yang good and smart citizenship, departemen pendidikan kewarganegaraan 

hendaknya dapat meningkatkan secara lebih komperhensif lagi mengenai teori 

literasi politik dalam kajian pendidikan politik serta komunikasi politik. 

4. Bagi Penelitian selanjutnya  

Fokus penelitian ini untuk dapat membuktikan apakah meme politik yang 

ada di media sosial berdampak pada literasi politik generasi z. Oleh karenannya, 

maka diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam bagi 

penelitian selanjutnya apalagi dalam bidang pendidikan politik serta 

komunikasi politik. 

 


