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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

 Setelah peneliti melakukan analisis dan pembahasan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini dibagi dalam beberapa poin, 

yakni: 

1. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberitaan 

Kompas terkait sengketa pasca pilpres 2019 bagus. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil penghitungan yang dilakukan peneliti 

berdasarkan sistematika penghitungan dewan pers. 

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan peneliti, 

objektivitas harian Kompas dalam memberitakan sengketa 

pasca pilpres 2019 berada pada angka 60,86%. Angka tersebut 

berada pada taraf BAGUS berdasarkan indikator 

penghitungan dewan pers.  

2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dimensi faktualitas 

harian Kompas dalam memberitakan sengketa pasca pilpres 

2019 cenderung BAGUS. Hal ini dibuktikan melalui hasil 

penghitungan peneliti yang berada di angka 82,60%. Angka 

tersebut berada pada taraf BURUK berdasarkan indikator 

penghitungan dewan pers. 

3. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa 

dimensi imparsialitas harian Kompas dalam memberitakan 
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sengketa pasca pilres 2019 CUKUP. Dimensi imparsialitas 

harian Kompas berada pada angka 47,82%. Angka tersebut 

berada pada taraf CUKUP berdasarkan indikator 

penghitungan dewan pers. 

 

 

1.2 Saran 

1.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini tidak mendalami dan menjabarkan secara mendalam semua 

subdimensi objektivitas. Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar penelitian 

selanjutnya, peneliti lebih mengembangkan penelitian tersebut dengan mencakup 

subdimensi objektivitas agar dapat lebih mengetahui bagaimana objektivitas 

pemberitaan Kompas dalam berbagai aspek. 

5.2.2 Saran Praktis 

Penelitan ini diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran bagi 

masyarakat dalam memahami objektivitas pemberitaan suatu media massa. Di sisi 

lain, peneliti juga berharap agar media-media massa di Indonesia tetap menjunjung 

tinggi nilai objektivitas dalam melakukan pemberitaan. 
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