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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 
 

Pada bagian ini, peneliti hendak memberi simpulan hasil penelitian 

berdasarkan pertanyaan penelitian. Antara lain: 

 

1.  Beritagar.id menganggap robot jurnalistik sebagai rekan kerja 

untuk mengerjakan berita-berita yang sifatnya tidak 

membutuhkan kreativitas. 

 

2.  Beritagar.id telah menjadi satu kelompok sosial dalam memaknai 

peran robot jurnalistik. 

 

3.  Kesepakatan interpretasi Beritagar.id terhadap robot jurnalistik 

dicapai dengan closure by rhetorical dengan ditetapkannya 

aturan robot jurnalistik. 

 

4. Aspek ekonomi dan sosial menjadi wider context yang 

mempengaruhi interpretasi peran robot jurnalistik Beritagar.id. 

5.2 Saran  

5.2.1 Akademis 
 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari 

sempurna. Penelitian ini juga hanya mengandalkan wawancara 

Pemanfaatan Robot Jurnalistik..., Fransiskus Xaverius Praba Agung Mustika, FIKOM UMN, 2018



100 

 

mendalam. Apabila ada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai jurnalisme data di Bertagar.id 

secara lebih mendalam dapat melakukan observasi proses internal 

dalam produksi konten jurnalisme data. Karena peneliti mengalami 

keterbatasan akses dan waktu, observasi tersebut tidak berhasil 

dilakukan peneliti. Peneliti menyarankan apabila ada peneliti 

selanjutnya yang berminat melakukan penelitian mengenai 

jurnalisme data Beritagar.id, dapat melakukan praktik kerja magang 

khusus di bagian tim data Beritagar.id. Hal ini disarankan agar 

peneliti selanjutnya dapat merasakan pengalaman dan mengamati 

secara rinci bagaimana praktik pengolahan data untuk konten 

jurnalisme data. 

5.2.2 Praktis 

Maka dari itu peneliti akan memberikan saran mengenai 

penelitian lanjutan yang bisa dilakukan berangkat dari penelitian ini. 

Berdasarkan wawancara dengan Rahadian Prajna Paramitha selaku 

wakil pemimpin redaksi Beritagar.id, peneliti memperoleh keterangan 

bahwa konten jurnalisme data yang banyak diakses adalah konten-

konten yang ringan. Pada dasarnya Beritagar.id menginginkan agar 

masyarakat juga peduli dengan data yang berkaitan isu-isu yang 

tergolong serius. Peneliti menyarankan agar penelitian lanjutan 

mengenai bagaimana penyajian jurnalisme data yang baik perlu 

dilakukan. Supaya konten-konten yang membahas isu yang serius 
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juga diketahui masyarakat. 

Mengenai robot jurnalistik, peneliti juga menyarankan 

penelitian untuk mengetahui apakah pemakaian robot jurnalistik juga 

menguntungkan secara finansial perusahaan media. Penelitian 

tersebut akan lebih baik apabila dibandingkan dengan media daring 

lain yang tidak menggunakan teknologi robot. Penelitian tersebut 

dapat dilakukan dalam kacamata manajemen media. Hal tersebut 

disarankan peneliti berdasarkan informasi bahwa investasi robot 

jurnalistik sendiri tidak sedikit. 
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