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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari 49 berita pada portal berita Tribunnews.com 

terkait Pencalonan Joko Widodo pada pemilihan presiden 2019 dari bulan Februari 

hingga Maret 2018, peneliti menarik kesimpulan antara lain:  

Pertama, tingkat keberimbangan terhadap 49 berita Tribunnews.com 

cenderung rendah. Hanya sembilan berita (18,4%) yang menerapkan kategori 

penyajian berita dari dua sisi dan sebanyak 40 berita (81,6%) tidak menyajikan 

berita dari dua sisi. Hal ini memperkuat temuan Patricia (2015) sebelumnya bahwa 

walaupun Tribunnews.com merupakan media independen tidak luput dari 

keberpihakan atau ketidakobjektifan (Patricia, 2015, p.8-9). 

Kedua, untuk kategori kebenaran indikator fakta didominasi fakta campuran 

sebesar 89,8% atau 44 berita. Fakta campuran adalah pencampuran antara fakta 

sosiologis (fakta/kejadian nyata/ peristiwa di lapangan) dan fakta psikologis 

(penyataan dari narasumber). Sedangkan indikator akurasi pencantuman waktu dan 

pencantuman sumber sebesar 98%. Tribunnews.com relatif tinggi dalam tingkat 

penyajian berita kategori kebenaran. 

Ketiga, Tribunnews.com relatif tinggi dalam tingkat penyajian berita sesuai 

kategori netralitas. Indikator pencampuran fakta dan opini terdapat dua berita (4%) 
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yang masih mencampurkan fakta dan opini dan mengandung dramatisasi pada tujuh 

berita (14,3%). Namun indikator kesesuaian judul dan isi serta kategori relevansi 

nilai berita telah memenuhi objektivitas yaitu sebanyak 49 berita (100%). 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin 

memberikan saran akademis yaitu peneliti berharap akan adanya 

pengembangan penelitian baru tentang objektivitas pemberitaan terkait 

pencalonan Joko Widodo pada Pilpres 2019 pada beberapa portal berita online 

atau Tribunnews.com saja, dengan masa penelusuran lebih dalam dari mulainya 

persiapan Pilpres 2019 hingga selesainya Pilpres 2019. Penelitian diharapkan 

dapat dilakukan dengan metode penelitian yang berbeda seperti mixed methods 

analysis yang jarang atau belum pernah dilakukan dalam penelitian objektivitas.  

5.2.2 Saran Praktis 

Sedangkan dalam hal praktis, peneliti memberikan saran agar 

Tribunnews.com menerapkan prinsip penyajian berita dari dua sisi, sehingga 

masing-masing pihak atau kubu yang berlawanan pada berita diberikan 

kesempatan yang sama untuk memberikan pendapatnya.  
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