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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

beberapa temuan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Pendefinisian masalah (define problems) pada peristiwa penangkapan Akil 

Mochtar di Kompas dan Media Indonesia pada dasarnya memiliki cara 

pembingkaian yang berbeda. Kompas mendefinisikan masalah Kasus Akil 

sebagai permasalahan kenegaraan yang melibatkan perangkat kenegaraan 

lainnya untuk turut serta. Sedangkan Media Indonesia mendefinisikan masalah 

kasus Akil Mochtar sebagai permasalahan MK yang berdampak pada rakyat 

dan pelaksanaan demokrasi sehingga MK harus membenahi dirinya sendiri 

untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. 

2. Perkiraan penyebab masalah (diagnose causes) pada peristiwa penangkapan 

Akil Mochtar di Kompas dan Media Indonesia pada dasarnya memiliki cara 

pembingkaian yang hampir sama tetapi ada beberapa perbedaan. Kompas 

memperkirakan masalah utama berada pada sosok Akil Mochtar yang 

kemudian mengarah pada sistem kerja MK yang memungkinkan terjadinya 

penyelewengan. Media Indonesia juga mengarahkan perkiraan masalah pada 

sosok Akil Mochtar sebagai sumbernya dan menilai MK menutupi berbagai 

kebobrokannya. 
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3. Keputusan moral (make moral judgement) peristiwa penangkapan Akil 

Mochtar di Kompas dan Media Indonesia pada dasarnya memiliki cara 

pembingkaian yang hampir sama tetapi ada beberapa perbedaan. Kompas 

membuat keputusan moral kasus Akil Mochtar sebagai permasalahan moral 

koruptor dan berdampak pada buruknya penilaian pada MK. Media Indonesia 

membuat keputusan moral kasus Akil Mochtar sebagai bentuk kesalahan Akil 

yang menunjukkan kebobrokan MK. 

4. Penekanan penyelesaian (treatment recommendation) peristiwa berita 

penangkapan Akil Mochtar di Kompas dan Media Indonesia pada dasarnya 

memiliki cara pembingkaian yang berbeda. Kompas lebih memberikan 

penekanan penyelesaian masasalah melalui upaya perbaikan sistem peradilan 

MK meskipun pemberian hukuman berat bagi penegak hukum yang 

melanggar hukum tetap harus ditegakkan. Pengawasan melalui lembaga lain 

tidak diperlukan karena belum dianggap mendesak, sedangkan Media 

Indonesia memaknai bahwa pengawasan pada MK harus dilakukan oleh pihak 

lain. Pemerintah berhak melakukan intervensi dengan bersandar pada 

ketentuan hukum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja MK. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti 

memiliki beberapa saran, antara lain:  

1. Bagi penelitian sejenis selanjutnya dapat menggunakan model framing selain 

Robert N. Entman, seperti menggunakan analisis framing model Murray 

Pembingkaian Peristiwa..., Devo Satria Ichwaldi, FIKOM UMN, 2014
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Edelman, William A. Gamson, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk 

referensi penelitian yang lebih beragam. 

2. Penelitian sejenis menggunakan paradigma berbeda, seperti konstruktivis dan 

positivis juga dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya. 
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