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BAB V 

SIMPULAN & SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian “Anlisis Resepsi Khalayak Remaja 

Terhadap Pemberitaan Bunuh Diri di Tribunnews.com” yang peneliti lakukan, 

ditemukan bahwa pesan pada pemberitaan terkait kasus bunuh diri dapat dimaknai 

dengan beragam oleh kelima informan. Terdapat posisi pemaknaan yang berbeda-

beda pada setiap informan dalam memaknai ketiga berita terkait kasus bunuh diri. 

 Dalam proses analisis data penelitian ini menunjukan bahwa usia, jenis 

kelamin, dan latar belakang kehidupan informan tidak menjadi faktor yang 

mempengaruhi pemaknaan, melainkan norma dan nilai yang dipercayai oleh 

masing-masing informan dalam mempengaruhi pemaknaan khalayak terhadap 

ketiga pemberitaan bunuh diri di Tribunnews.com. 

 Secara garis besar pesan yang ingin disampaikan redaksi Tribunnews.com 

melalui pemberitaan bunuh diri adalah kasus bunuh diri dapat menimpa siapapun 

tidak terkecuali orang yang memiliki kesuksesan dalam hidupnya, dan masalah 

yang terlihat sepele seperti tidak bisa masuk ke SMA favorit atau persoalan 

asmara dapat memicu tindakan bunuh diri. Selain itu, pesan implisit yang ingin 

disampaikan oleh Tribunnews.com melalui pemberitaan bunuh diri adalah 

kurangnya edukasi masyarakat terkait kesehatan mental yang mengakibatkan 

seseorang melakukan tindakan bunuh diri.   

Analisis Resepsi Khalayak..., Angela monica hermanto, FIKOM UMN, 2019



	   91	  

 Ditemukan bahwa secara garis besar pada berita pertama dan ketiga, 

kelima informan cenderung berada dalam posisi oposisi, yang dimana informan 

ini merasa tidak setuju dan keberatan dengan isi dari pemberitaan bunuh diri 

tersebut. Namun, ada beberapa informan yang memaknai berita ini melalui 

kepercayaan mereka sendiri dan sedikit pengaruh dari makna yang disampaikan 

oleh pembuat berita, sehingga informan ini masuk ke posisi negosiasi. 

 Sedangkan pada berita kedua kelima informan cenderung berada pada 

posisi dominan dan negosiasi dalam memaknai berita tersebut. Dalam hal ini 

terbukti bahwa encoder pada berita kedua cukup berhasil dalam menyampaikan 

isi pesan sesuai kehendak khalayak remaja. 

 Dari ketiga berita tersebut, kelima informan berada pada posisi resepsi 

yang berbeda-beda. Ada dua orang informan yang berada di posisi dominan, 

yakni informan FCB dan SS, dua orang informan berada di posisi oposisi yakni 

informan AMJ dan GJ, dan satu orang di posisi negosiasi yakni informan BZ. 

 Perbedaan makna dan sikap ini menunjukan bahwa media memiliki efek 

terbatas dan moderat yang dapat membuat khalayak bebas menentukan pilihan 

dan sikap, namun tetap dapat berubah seiring dengan meningkatnya paparan 

informasi.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

 Melalui penelitian ini penulis menyarankan agar nantinya ada penelitian 

serupa yang dilakukan dalam metode kuantitatif atau campuran. Peneliti juga 
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menyarankan agar penelitian berikutnya dapat memilih objek dan subjek 

penelitian yang lebih beragam dari berbagai aspek sehingga mendapatkan hasil 

yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mengenai analisis resepsi juga 

perlu dikembangkan dalam dunia komunikasi agar dapat menjadi bahan 

pembelajaran dan pertimbangan. 

5.2.2 Saran Praktis 

 Setelah melihat hasil penelitian ini, peneliti juga menyarankan agar 

Tribunnews.com dan seluruh media di Indonesia dapat mengemas berita terkait 

kasus bunuh diri sesuai dengan pedoman dan peraturan yang telah dibentuk oleh 

dewan pers. Selain itu, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat institusi 

media dapat menginformasikan tentang layanan hotline service, pusat pencegahan 

krisis dan LSM yang dapat memberikan bantuan kepada individu dan keluarga 

terhadap kasus bunuh diri.  
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