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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Untuk menganalisis proses gatekeeping Opini.id dalam mencari dan 

mengabarkan konten viral, peneliti menggunakan konsep hierarchy of Influence yang 

dikemukakan oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese. Terdapat lima level 

gatekeeping  yang berpengaruh, yakni level individual, rutinitas media, organisasi, 

intistusi sosial, dan sistem sosial. 

   Dalam gatekeeping level individu, peneliti menemukan terdapat banyak 

perbedaan latar belakang dan karakter. Namun, keberagaman karakter dan latar 

belakang tersebut tidak memiliki pengaruh besar terhadap konten yang dihasilkan. 

Faktor dominan pada gatekeeping level individu di Opini.id terdapat pada peran 

profesional jurnalis karena setip keputusan berada di tangan pimpinan redaksi. 

 Di tingkatan rutinitas media, peneliti menemukan bahwa konten viral bertopik 

sosial memiliki porsi yang besar ketimbang topik lainnya. Pembeda Opini.id dengan 

media lain adalah dalam menyikapi sebuah pro dan kontra, Opini adalah media yang 

berpihak pada kebenaran. 

Visi dan Misi yang ada di Opini.id sangat dominan dalam  mempengaruhi 

proses gatekeeping. Hal itu disebabkan karena setiap individu memegang kuat 
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pedoman visi dan misi perusahaan yang telah menjadi kesepakatan bersama menjadi 

pedoman utama dalam pembuatan konten video singkat sehingga setiap individu 

memiliki kebebasan dalam memilih konten video apa yang akan dibuatnya.  

Opini.id beberapa kali mengubah formatnya. Format video singkat yang saat 

ini menjadi ciri khas Opini.id banyak mendapat pengaruh dari media asing yang telah 

lebih dulu membuat video singkat sehingga faktor pengaruh dari luar media 

mendominasi proses gatekeeping di Opini.id level institusi sosial. 

       Faktor ideologi negara memiliki pengaruh dalam proses Gatekeeping level sistem 

sosial. Hal tersebut terjadi karena dasar konstitusi negara menjadi pedoman redaksi 

dalam bekerja dan membuat konten. 

       Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah proses gatekeeping 

Opini.id dalam mencari dan mengabarkan konten viral memiliki pengaruh dominan 

dari level rutinitas media yakni nilai berita, organisasi yakni visi dan misi, serta 

sistem sosial. 

5.2 Saran 

 5.2.1 Saran Akademis 

       Konsep viral dan video singkat merupakan hal yang  baru dalam 

dunia jurnalistik sehingga dapat dikembangkan ke dalam konsep 

penelitian lainnya. Namun, konsep viral dan video singkat ini masih 

membutuhkan sumber literartur yang lengkap. 
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5.2.2 Saran Praktis 

       Dalam proses produksi video singkat di Opini.id, data-data 

pendukung konten sebaiknya lebih diutamakan bersumber dari 

dokumentasi Opini.id ketimbang mengambil dari sumber dari media 

lain. Selain itu, Opini.id seharusnya melihat keberimbangan dalam 

menyajikan topik sehingga konten yang dihasilkan tidak didominasi isu 

sosial saja. 
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