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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa 

informasi yang diberikan oleh tribunnews.com dengan judul berita “Kronologi 

Lengkap Predator Anak Divonis Kebiri, Pelaku Minta Dihukum Mati Saja” 

dimaknai berbeda-beda oleh informan Sobarudin, Darmiyati, A, Nugri 

Hartiyanti, dan Maruf.  

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa usia dan jenis 

kelamin informan tidak berpengaruh dalam memaknai pemberitaan melainkan 

agama dan keluarga menjadi berpengaruh dalam pemaknaan terhadap 

pemberitaan kriminalitas anak di tribunnews.com. Selain itu, penelitian ini 

menemukan bahwa setiap orang tua sangat berbeda dalam menjaga anak-

anaknya agar terhindar dari korban pelecehan seksual.  

Informan dapat dikategorikan menjadi dominant position, negotiated 

position, oppotional position. Sobarudin dan A dikategorikan menjadi 

dominant position karena dapat menerima pesan yang disampaikan oleh 

pemberitaan tribunnews.com. Darmiyati dan Nugri Hartiyanti dikategorikan 

menjadi negotiated position karena beberapa pesan yang disampaikan oleh 

tribunnews.com dalam pemberitaanya sejalan dengan pemaknaannya 
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kemudian menginterpretasikan kembali berdasarkan pengalaman hidup yang 

dialami. Maruf dikategorikan menjadi oppositional position karena 

pemaknaannya tidak sejalan atau selaras dengan pesan yang disampaikan 

dalam pemberitaannya di tribunnews.com. 

Selain itu, hasil temuan lainnya bahwa setiap orang tua yang memiliki 

beberapa anak laki-laki maupun perempuan sangat berpengaruh dalam 

pemaknaan mengenai pemberitaan kriminalitas anak. Pemberitaan 

kriminalitas anak menjadi relevan dengan orang tua yang memiliki anak laki-

laki maupun perempuan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Melalui penelitian ini, peneliti menyarankan kepada 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa 

namun dalam metode kuantitatif atau metode campuran 

dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan metode 

kualitatif dan memiliki batasan-batasan penelitian. 

5.2.2 Saran Praktis 

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada 

media tribunnews.com dan media online yang ada di Indonesia 

selalu memperhatikan kode etik wartawan yang telah dibentuk 

oleh dewan pers. Selain itu, penelitian ini untuk meningkatkan 

rasa peduli terhadap orang tua yang memiliki anak dibawah 
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umur. Pembaca khalayak terutama orang tua agar menjaga 

anak-anaknya ditingkatkan untuk menghindari korban maupun 

pelaku kriminalitas anak dibawah umur. 


