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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab penelitian yang sudah dilakukan oleh 

penulis pada Mahasiswa yang termasuk generasi milenial di Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Bhayangkara Angkatan 2015-2016, mengenai Hubungan 

Tsamara Amany Dengan Partisipasi Politik Generasi Milenial maka penulis dapat 

menarik kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 80 orang 

responden mengenai hubungan Tsamara Amany Terhadap Partisipasi Politik 

Generasi Milenial Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan2015-2016 , 

yaitu adanya hubungan antara politisi muda Tsamara Amany terhadap partisipasi 

politik generasi milenial mahasiswa fakultas ilmu komunikasi Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015-2016, hal ini terlihat dari hasil uji 

korelasi yang menunjukan korelasi sebesar 0,547 yang berada di interval 0,40 - 

0,599.Yang berarti H0 atau hipotesis 0 ditolak dan Ha diterima atau dapat 

dikatakan ‘’Terdapat hubungan Tsamara Amany Terhadap Partisipasi Politik 

Generasi Milenial Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2015-2016’’    

Fakta lain yang ditemukan dilapangan sebab adanya hubungan Tsamara 

Amany dengan partisipasi politik generasi milenial ini juga dipengaruhi oleh 

pemberitaan media terkait substansi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dimana 

Tsamara dan tim partainya mampu mengemas politik dengan menarik perhatian 

generasi milenial, Tsamara merubah citra politik yang terkesan membosankan dan 

tidak penting, menjadi suatu hal yang menantang dan penting khususnya bagi 

generasi milenial, selain itu Tsamara juga  banyak memberikan informasi  politik 

terkait pentingnya peran anak muda, hal ini juga mampu mempengaruhi pola pikir 

dan pandangan milenial terhadap politik.  

 Selain itu Tsamara gencar menyampaikan pesan politik baik melalui media 

massa maupun online, semakin sering Tsamara menampilkan diri dan 

memberikan informasi terkait politik khususnya memberikan pemahaman bahwa 
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sangat penting generasi milenial berkontribusi dalam politik,hal ini tentu 

berpengaruh terhadap semakin besarnya korelasi atau hubungan antara politisi 

dengan partisipasi, khusunya Tsamara Amany dengan generasi milenial. 

 

5.2 Saran 

1. Sosok politisi muda dalam penelitian ini adalah Tsamara Amany, 

dimana saat ini beliau merupakan politisi yang masih sangat belia dan 

baru terjun ke dalam ranah politik, jika media mampu membuat sosok 

Tsmara di kenal oleh banyak kalangan pemuda khususnya generasi 

milenial di fakultas ilmu komunikasi Universitas Bhayangkara, harus 

dapat mengambil sisi positif sosok politisi tersebut, penulis berharap 

generasi milenial saat ini mampu menyampaikan aspirasi serta ada 

keinginan untuk terjun ke ranah politik, dan tidak lagi acuh terhadap 

bentuk kegiatan politik. 

2. Sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa politisi muda 

mampu menarik perhatian untuk terjun ke ranah politik, maka 

diperlukan konsistensi baik dari semangat para politisi muda 

merangkul generasi milenial, maupun semangat dari generasi milenial 

itu sendiri. 

 

Hubungan Tsamara..., Irma, Fakultas Ilmu Komunikasi 2019




