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BAB V 

Simpulan dan Saran 

 

5.1 Simpulan 

 

Setelah melakukan observasi dan wawancara oleh penulis terhadap Media 

Indonesia, dapat disimpulkan bahwa framing tidak melulu terjadi karena adanya 

perencanaan. Melainkan, karena adanya latar belakang pelaku jurnalistik itu 

sendiri dan bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Media Indonesia. Ditambah 

pula dengan faktor kebijakan perusahaan yang mempengaruhi fokus penyajian 

berita awak Media Indonesia. 

Dimulai dengan level pertama yaitu level Individu, awak Media Indonesia 

dalam melakukan pemberitaan ini dipengaruhi faktor latar belakang pendidikan. 

Faktor latar belakang pendidikan tersebutlah yang mempengaruhi cara analisis 

Rudy Polycarpus sebagai wartawan politik, hukum dan HAM. Dikarenakan Rudy 

Polycarpus merupakan seorang sarjana hukum, maka ia memandang isu tersebut 

dari perspektif hukum yang dikaitkannya dengan fatwa MUI yang bukan 

merupakan hukum positif Negara. 

 Adapula latar belakang lain yang masuk kedalam level individu yaitu 

pengalaman kerja yang digunakan. Dalam hal ini salah satu wartawan yang 

pernah bekerja sebagai wartawan kepolisian, yaitu Aries Wijaksena menggunakan 

jaringannya sebagai teman kepolisian untuk mendekati dan memilih narasumber. 

Dalam hal ini terlihat saat Aries dengan mudah menghubungi M.Iqbal yang 

merupakan kombespol Surabaya. 
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Selanjutnya level kedua adalah rutinitas media. Dalam level ini, tidak ada 

kebijakan tertulis sebagai panduan awak Media Indonesia. Segala hal yang 

diterapkan ke dalam artikel “Negara Jangan Lembek” yang merupakan rutinitas 

media diantaranya adalah pemilihan narasumber. Secara sadar, seluruh wartawan 

Media Indonesia akan memilih narasumber dengan jabatan yang tinggi untuk 

dijadikan narasumber.  Hal ini terlihat dari sejumlah narasumber yang memang 

memiliki jabatan seperti: Kombes Rikwanto, Kapolri Jenderal Tirto Karnavian, 

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, Kombes M. Iqbal serta Antropolog 

Nasional Yando Zakaria yang digunakan oleh Rudy Polycarpus, Erandhi, Indri 

serta Aries sebagai narasumber 

Adapula rutinitas media lain yang terjadi dalam pemberitaan ini adalah 

adanya kesadaran bersama bahwa Media Indonesia berada diposisi membela 

rakyat dengan memerangi intoleransi dan menjaga keharmonisan antar umat 

beragama. Tercermin jelas dalam banyaknya nada tuntutan terhadap kepolisian 

dalam artikel ini untuk menindak tegas organisasi masyarakat yang melakukan 

aksi intoleran.  

Dalam level ketiga yaitu Organisasi memang bukan merupakan aspek 

yang diteliti secara mendalam oleh penulis. Namun penulis menemukan adanya 

kebijakan baru yang diterapkan oleh organisasi atau dalam hal ini Media 

Indonesia yaitu dimana Media Indonesia menjadi Koran politik. Sehingga segala 

pemberitaan yang ada, menempatkan ujung tombaknya kepada isu – isu politik. 

Hal ini tercermin dari headline yang ada pada halaman luar Media Indonesia serta 

banyaknya konten – konten politik yang disajikan. Meskipun hal ini belum 
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menjadi sesuatu yang tertulis, tapi telah diakui para awak Media Indonesia seperti  

bahwa Media Indonesia telah di dekralasikan secara resmi menjadi Koran politik. 

Dua level terakhir, dalam hierarchy of influence theory memang bukan 

merupakan objek penelitian penulis. Dan dalam hal ini memang tidak terdapat  

 

pula faktor – faktor pemilik kepentingan persaingan maupun ideologi yang 

mempengaruhi proses maupun hasil dari artikel tersebut. 

5.2 Saran 

Penulis sangat menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, yang 

sangat diharapkan untuk bisa disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. 

Kekurangan pertama dalam penelitian ini adalah tidak ditemukannya unsur 

framing yang direncanakan secara dalam oleh awak media dalam memberitakan 

pemberitaan ini. selain itu, Kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak 

terdapatnya level extramedia dan level ideologi yang juga menjadi bagian dari 

teori hierarchy of influence. 

Penelitian berikutnya diharapkan dapat menemukan sebuah pemberitaan 

yang unsur framing di dalamnya merupakan sesuatu yang besar direncanakan oleh 

awak suatu awak media. Sehingga seleksi fakta dan penonjolan isunya terpapar 

dengan jelas. 

Selain itu, diharapkan penelitian berikutnya mengangkat berita yang 

isunya mengandung unsur kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang dapat 

terungkap bahwa di balik penulisannya terdapat sejumlah kepentingan. Baik dari 

kepentingan pemilik, maupun adanya faktor kedekatan media dengan narasumber 
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dalam isu tersebut. Bahkan bila dapat ditemukan adanya pengaruh dari kelompok 

penekan yang mempengaru sebuah pemberitaan.  
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