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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa terhadap 116 sampel berita terkait Pemilihan Umum 

(Pemilu 2019) pada periode Maret 2019 memiliki kesimpulan sebagai berikut. 

1. Media cetak Kompas objektif dari sisi faktualitas dalam memberitakan 

Pemilu 2019 dengan hasil kategori fakta sebesar 54 artikel (93,10%) berita 

menggunakan fakta kombinasi, kategori pencantuman waktu, atribusi, dan 

news value sebesar 58 artikel (100%). 

2. Media cetak Media Indonesia objektif dari sisi faktualitas dalam 

memberitakan Pemilu 2019 dengan hasil kategori fakta sebesar 55 artikel 

(94,83%) menggunakan fakta psikologis, kategori pencantuman waktu 

terjadinya peristiwa dan atribusi sebesar 58 artikel (100%), dan kategori 

news value sebesar 57 artikel (98,28%). 

3. Dengan demikian, jika mengikuti teori objektivitas Westertahl yang sudah 

dirinci oleh McQuail, peneliti menyimpulkan bahwa media cetak Kompas 

dan Media Indonesia sudah objektif dalam kategori faktualitas. 
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5.2 Saran 

 5.2.1 Praktis 

 Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran praktis sebagai 

berikut. 

1. Untuk media cetak Media Indonesia tetap mengutamakan prinsip 

jurnalistik terutama dalam bidang faktualitas pemberitaan, yaitu 

sebaiknya dengan mencantumkan kedua fakta sosiologis dan 

psikologis agar berita yang disajikan lebih memiliki keakuratan 

dan kejelasan. 

2. Untuk media cetak Kompas tetap terus mengutamakan prinsip 

jurnalistik terutama pada bidang faktualitas pemberitaaan yaitu 

dengan mencantumkan kedua fakta sosiologis dan psikologis agar 

berita yang disajikan lebih akurat. 

 

 

 

 

 

Objektivitas pemberitaan pemilihan..., Apriyadhi, FIKOM UMN, 2019



188 
 

5.2.2 Akademis 

 Dalam hal akademi, peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian yang peneliti lakukan saat ini hanya mengukur 

bagian faktualitas dari tingkat objektivitas yang ada oleh dua 

media yang berbeda. Peneliti berharap dikemudian hari akan ada 

penelitian baru yang mengukur seluruh bagian objektivitas. 

2. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi 

sumber dan dapat berguna untuk penelitian lainnya mengenai 

objektivitas.  

 

Objektivitas pemberitaan pemilihan..., Apriyadhi, FIKOM UMN, 2019




