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Dalam dimensi faktualitas yang terjadi pada Liputan6.com berita terkait IIMS 

dapat memenuhi objektivitas berita diseluruh variabel. Dalam dimensi imparsialitas 

yang terkait pada pemberitaan Liputan6.com, hanya satu kategori yang tidak dapat 

dipenuhi yaitu kategori cover both sides 97,14% (68 Berita). 

Dapat disimpulkan bahwa Otomotifnet.com sama sekali tidak dapat 

memenuhi objektivitas baik dimensi faktualitas maupun imparsialitas. Sedangkan 

Liputan6.com sudah mampu memenuhi dimensi faktualitas dan imparsialitas dalam 

objektivitas, meskipun kategori cover both sides belum mampu dipenuhi.  

5.2 Saran 

5.2.1 Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran praktis 

sebagai berikut. Otomotifnet.com perlu menjalankan prinsip objektivitas dalam 

menjalankan kerja jurnalistik dalam upaya memberikan tingkatan kualitas 

informasi yang diterbitkan. Dalam pelaksanaan liputan, perlu diperhatikan 

objektivitas dalam kefaktualan dan imparsial berita. Berguna agar tidak terjadi 

pembentukan opini di dalam masyarakat. 

Menurut Cropley dalam buku Andrew Noakes (2013, p. 72) jurnalis yang baik 

bekerja untuk pembaca, bukan untuk mereka sendiri. Dalam hal ini jurnalis harus 

berpegang pada kode etik dalam setiap liputannya dan harus bersikap objektif. 

Sehingga wartawan Otomotifnet.com perlu menanamkan kode etik jurnalis dan 

memberikan informasi untuk pembaca. 
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Pada media Liputan6.com telah menjalankan prinsip objektivitas dalam 

menjalankan kerja jurnalistik dalam upaya memberikan tingkatan kualitas informasi 

yang diterbitkan. Dalam pelaksanaan liputan, wartawan Liputan6.com telah 

melakukan objektivitas dalam kefaktualan dan imparsialitas berita. Sehingga isi 

pemberitaannya berguna dan tidak terjadi pembentukan opini di dalam masyarakat. 

 

5.2.2    Akademis  

Peneliti berharap bisa mengembangkan Universitas Multimedia 

Nusantara juga perlu memperdalam kurikulum untuk khususnya di mata 

kuliah media online, tepatnya untuk mendalami bagaimana proses bekerja di 

media online yang cepat memberikan informasi dan berdasarkan fakta yang 

kuat. 

Peneliti juga berharap nantinya akan ada penelitian mengenai media 

pada pembahasan mengenai otomotif di Indonesia seperti yang dilakukan 

penulis. 
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