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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 SIMPULAN 

      Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah penliti 

lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama menjadi jurnalis 

perempuan peliput kasus hak asasi manusia kedua informan tidak pernah 

mengalami diskriminasi akibat perbedaan gender. Persoalan gender saat 

pembagian tugas liputan antara laki-laki dan perempuan tidak pernah 

dirasakan, hal itu dikarenakan antara perempuan dan laki-laki dianggap 

memiliki kemampuan, tugas, serta tanggung jawab yang sama saat di 

lapangan. Selain itu, selama berada di lapangan, jurnalis perempuan peliput 

kasus hak asasi manusia tidak pernah dipandang sebelah mata. Bahkan 

informan merasa jika jurnalis yang meliput kasus hak asasi manusia adalah 

perempuan, maka akan lebih peka karena berdasarkan sifat, perempuan 

memiliki empati yang cukup tinggi ketimbang laki-laki.  

       Selanjutnya, jurnalis perempuan peliput kasus HAM juga memaknai 

profesinya sebagai pekerjaan yang melayani masyarakat, di mana seorang 

jurnalis memiliki tugas untuk menyampaikan informasi yang berguna bagi 

publik dan imbang. Tidak hanya dari perspektif pemerintah atau kalangan 

atas, melainkan perspektif masyarakat juga perlu untuk diinformasikan. 

 
 
 
 

Makna Menjadi Jurnalis..., Maidian Reviani, FIKOM, 2018



 77 

5.2 SARAN 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa 

saran yang mana diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya yang 

berminat menggunakan metode fenomenologi.  Di mana peneliti menyarankan 

agar peneliti selanjutnya dapat belajar dan memahami bagaimana cara 

wawancara mendalam. Peneliti sangat menyadari masih banyak kekurangan 

dalam melakukan wawancara mendalam, maka dari itu pentingnya 

mengetahui tekniknya terlebih dahulu, agar hasil yang didapat juga lebih 

maksimal.  
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