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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, terutama 

mengenai keenam pertanyaan penelitian yang sudah dibahas di bab 1. Selain itu, 

peneliti juga menyimpulkan beberapa hal terkait dengan proporsi hasil penelitian 

ini. 

Dari segi angka persentase, data penelitian menunjukkan bahwa angka-

angka di setiap dimensi yang ada mendapatkan skor yang beragam.  

Dari segi proporsi, terlihat bahwa ada ketidakseimbangan proporsi antar 

dimensi. Satu dimensi mendapatkan angka persentase rata-rata sebesar 71%, 

sedangkan ada dua dimensi lainnya yang hanya mendapatkan rata-rata persentase 

sebesar 27%. 

Peneliti juga menyimpulkan bahwa hampir semua artikel, terutama artikel 

berita dan artikel politik tidak mendapatkan skor yang banyak dikarenakan natur 

dari setiap artikel yang ada. Skor paling banyak didapatkan oleh artikel harmoni 

sosial karena artikel harmoni sosial berhubungan erat dengan konsep solution 

journalism yang ada. 
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Selain itu, penelitian ini sangat relevan dengan konteks masalah sosial di 

Indonesia, terutama masalah mengenai pendidikan dan masalah konflik yang 

sampai sekarang belum selesai tertangani dengan baik. 

Dari segi pertanyaan penelitian mengenai berapa besar persentase rata-rata 

setiap dimensi, peneliti sudah menghitung dan membuat tabel frekuensi seperti di 

bab 4. Jadi, keenam pertanyaan penelitian tersebut sudah terjawab dengan detail. 

5.2 Saran 

5.2.1 Akademis 

Sejak masih terus dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep 

solution journalism dari para ahli atau praktisi yang mulai mengembangkan atau 

menjadi pelopor dari konsep tersebut, peneliti melihat bahwa masih banyak potensi 

penelitian dengan konsep yang sama untuk dilakukan. 

Peneliti memberikan saran dari segi akademis agar penelitian lanjutan 

dilakukan dengan menggunakan metode atau jenis penelitian yang lain dengan 

tujuan untuk memperkaya atau menambahkan input ke dalam konsep ini sehingga 

konsep solution journalism menjadi semakin baik dan bisa semakin dipahami oleh 

pihak akademisi di Indonesia. 

Jenis penelitian lain yang dimaksudkan adalah jenis penelitian kualitatif di 

mana peneliti berikutnya bisa melakukan penelitian dengan bertanya atau 

melakukan wawancara kepada pihak Jaring.id mengenai hasil dari penelitian ini. 
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Peneliti selanjutnya juga bisa melakukan penelitian kuantitatif lain dengan 

melihat penerapan genre solution journalism ini dari hasil karya jurnalistik yang 

lain, seperti tayangan dokumenter, rekaman suara di radio, video di televisi, dan 

medium-medium lain yang termasuk dalam karya jurnalistik selain teks. 

Masalah-masalah dalam penelitian lanjutan tersebut harus berfokus kepada 

masalah-masalah sosial sesuai dengan konsep solution journalism yang sudah ada.  

Peneliti juga memberikan saran kepada para akademisi untuk terus 

melakukan penelitian terhadap konsep ini dengan lebih memberikan hubungan 

antara konsep solution journalism dengan konteks di seluruh media mainstream di 

Indonesia. Akademisi bisa juga mengikuti pelatihan penulisan solution journalism 

untuk memperkaya penelitian akan konsep ini. 

5.2.2 Praktis 

Peneliti melihat bahwa genre penulisan solution journalism ini bisa 

diterapkan di semua media massa, terutama media online dan media baru yang 

masih terus mengembangkan teknik penulisan jurnalistik terbaru. 

Semua media massa di Indonesia bisa menggunakan konsep solution 

journalism dan penelitian ini untuk memberikan peliputan yang akurat dan 

komprehensif serta solutif, karena sangat praktis dan bisa digunakan untuk semua 

jenis artikel yang berhubungan dengan masalah sosial. 

Peneliti juga memberikan saran kepada para praktisi, khususnya jurnalis 

atau wartawan, untuk mengikuti pelatihan penulisan solution journalism. Pihak 
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Jaring.id bisa menyelenggarakan pelatihan penulisan genre solution journalism, 

karena Jaring.id bekerjasama dengan pihak SJN (Solution Journalism Network) 

dan pihak Jaring.id juga menerjemahkan materi dari SJN ke dalam bahasa 

Indonesia. 

 

 

 

Analisis isi kuantitatif..., Kerfin, FIKOM UMN, 2019




