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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Simpulan 

Praktik jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat semakin hari 

semakin berkembang. Masyarakat kini berlomba-lomba mengirimkan 

setiap karya tulisnya ke media dengan tujuan artikel tersebut dapat 

dipublikasikan. Hal tersebut dirasakan oleh Tribunnews.com dan disambut 

baik dengan cara menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin 

berpartisipasi dalam melakukan praktik jurnalistik. Antusias warga dalam 

mengirimkan artikel sudah dibuktikan oleh peneliti saat melakukan 

observasi. Data yang peneliti temukan, email yang diterima oleh pihak 

Tribunnews.com untuk artikel Tribunners setiap harinya mencapai kurang 

lebih dari 100 artikel.  

Artikel Tribunners merupakan karya jurnalistik milik warga, 

sehingga pihak Tribunnews.com tidak terlalu banyak melakukan 

penyuntingan terhadap artikel yang ada. Pada proses penyeleksian atau 

gatekeeping, Tribunnews.com ingin tetap menonjolkan sisi orisinalitas dari 

sebuah artikel. Penentu sebuah artikel dianggap layak untuk dipublikasikan 

adalah news value dan kelengkapan informasi yang terdapat dalam sebuah 

artikel. Berbeda dengan beberapa kanal lain, kanal Tribunners 

mengutamakan news value informatif saja.  
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Proses gatekeeping artikel Tribunners yang dilakukan oleh editor 

semata-mata hanya untuk memperbaiki kualitas tulisan saja tanpa merubah 

topik dan angle yang sudah ada. Pada proses ini, editor hanya menyunting 

penggunaan kata yang ada dan memperbaiki susunan kalimat. Setelah 

artikel sudah dianggap layak untuk dipublikasikan, kemudian editor 

mempublikasikannya pada website Tribunnews.com dan dibagi menjadi 

beberapa katagori yang berbeda sesuai dengan topik artikel Tribunners. 

Jika dilihat dari lima level yang mempengaruhi isi media, peneliti 

menyimpulkan bahwa level rutinitas media yang paling mempengaruhi isi 

dari artikel Tribunners. Untuk level yang lain tetap memiliki pengaruh, 

namun tidak begitu besar. Namun dikarenakan level pengaruh isi media ini 

dapat dilakukan oleh pihak internal sebuah institusi media, maka untuk 

kanal Tribunners lima level ini tidak terlalu pas untuk digunakan. 

Dikarenakan artikel Tribunners merupakan hasil karya masyarakat yang 

merupakan pihak eksternal dari sebuah media 

 

5.2       Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain 

yang akan memilih topik penelitian yang sejenis. Diharapkan peneliti lain 

juga dapat melakukan penelitian sejenis dengan konsep yang berbeda yang 

lebih sesuai dengan topik penelitian. 
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5.2.2. Saran Praktis 

Diharapkan pihak Tribunnews.com dapat melakukan pengecekan 

fakta terhadap artikel Tribunners yang ada. Walaupun informasi yang 

diberikan lengkap, namun hal tersebut tidak membuat bahwa informasi 

tersebut benar sepenuhnya. Sehingga, peneliti mengharapkan bahwa pihak 

Tribunnews.com tetap melakukan pengecekan fakta terhadap artikel 

Tribunners. 

5.3.3 Saran Sosial 

Diharapkan peneiltian ini dapat digunakan sebagai contoh untuk 

masyarakat yang memiliki ketertarikan pada jurnalisme warga dan dapat 

menjadi gambaran untuk memahami bagaimana proses penyeleksian 

sebuah artikel pada media massa.  
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