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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi pada juru 

kamera perempuan Kompas TV adalah diawali dengan latar belakang para 

informan yang sebelumnya memilih jurusan jurnalistik dan broadcasting saat 

masih duduk di bangku perkuliahan dan motivasi para informan yang melihat 

bahwa terjun ke industri media adalah sebuah tantangan pekerjaan, akhirnya para 

informan memutuskan untuk terjun ke dunia pertelevisian menjadi seorang 

jurnalis dengan peran sebagai juru kamera di ruang redaksi.  

 Anggapan masyarakat mengenai para pekerja media yang tidak pernah 

memiliki waktu untuk keluarga dan sekitarnya, ternyata tidak berlaku bagi kedua 

juru kamera ini. Meskipun pada kenyataannya para informan lebih banyak 

menghabiskan waktu di lapangan dengan jam kerja yang fluktuatif, akan tetapi 

para informan tetap memiliki relasi yang baik dengan atasan di tempat kerja, 

lingkungan kantor dan rumah serta intensitas kebersamaan dengan keluarga yang 

tetap terjalin dengan sangat baik. 

 Di sisi lain, didapatkan pula perbedaan dalam penugasan di lapangan 

berdasarkan gender dan bentuk stereotip dari pihak luar, meskipun hal tersebut 
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tidak selalu terjadi pada juru kamera perempuan Kompas TV. Bertambahnya juru 

kamera perempuan serta sikap saling menghargai satu sama lain dan tidak adanya 

bias gender di media terutama di Kompas TV, merupakan harapan besar dari para 

informan. 

 

5.2 Saran 

  

 5.2.1 Saran untuk Akademis 

  Untuk selanjutnya, saran peneliti kepada peneliti yang ingin 

 meneliti fenomena dengan fenomenologi sebagai pisau analisisnya, 

 diharapkan dapat meneliti secara lebih dalam. Tidak hanya itu saja, 

 diharapkan adanya penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai perempuan 

 di industri media, mengingat banyaknya fenomena yang terjadi terhadap 

 perempuan yang bekerja di dunia jurnalistik sebagai jurnalis di ruang 

 redaksi pertelevisian.  

 

 5.2.2 Saran Praktis 

  Adanya penelitian ini dapat menjadi gambaran bahwa perempuan 

 tidak hanya melulu menjadi seorang reporter namun dapat juga mengambil 

 peranan yang biasanya dijalankan oleh kaum laki-laki yakni menjadi juru 

 kamera. Tidak hanya itu aja, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

 kedepannya tidak ada lagi streotip yang terjadi di lapangan sehingga juru 

 kamera perempuan pun tetap merasa dihargai keberadaannya. 
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 Kedepannya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi yang 

 penting bagi para calon juru kamera perempuan bagaimana peristiwa yang 

 terjadi di dunia jurnalistik khusunya di bagian redaksi pemberitaan televisi 

 dan dapat mengubah perkembangan media massa ke depannya lebih baik 

 lagi. 
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