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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pembingkaian berita yang dilakukan pada Kompas.com dan 

Detik.com mengenai pemberitaan tentang usulan revisi UU KPK oleh DPR RI, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil Analisis yang dilakukan oleh penulis, pembingkaian yang dilakukan oleh 

Kompas.com, terlihat bahwa dalam pemberitaannya, Kompas.com lebih berpihak pada 

PDI-P. Hal ini terlihat jelas dari setiap pemberitaan yang ditampilkan oleh Kompas.com. 

Sementara pembingkaian yang dilakukan oleh Detik.com, masih menunjukan usahanya 

untuk melakukan pendekatan pada objektivitas dan netralitas pada objek pemberitaanya, 

meskipun Detik.com cenderung mendukung KPK dalam pemberitaannya. 

2. Setiap media memiliki point of view dalam setiap pemberitaannya. Faktor ideologi 

adalah faktor yang paling mempengaruhi isi pesan dalam berita yang disampaikan baik 

oleh Kompas.com dan Detik.com. Kompas.com dalam pemberitaannya memilih untuk 

merangkul partai yang berkuasa, sedangkan Detik.com dalam pemberitaannya lebih 

mengkritisi kebijakan politik yang dilakukan partai politik. 

6.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis akan 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Media dalam pemberitaannya sudah seharusnya memberitakan apa yang menjadi 

kepentingan publik, bukan hanya menyuarakan apa yang menjadi kepentingan media 

itu sendiri dalam menyampaikan suatu pesan dalam suatu berita. 

2. Media dalam pemberitaannya perlu memperhatikan setiap kata-kata gambar dan 

sebagainya yang mendukung dalam pembuatan suatu berita, sehingga kecenderungan-

kecenderungan untuk memojokkan, dan menurunkan citra akan lebih terminimalisir. 

Hal ini akan membuat berita yang disuguhkan pada khalayak lebih netral sehingga 

tidak berpihak kepada siapapun dalam pemberitaannya. 
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3. Masyarakat sebaiknya lebih selektif lagi dalam membaca suatu berita, karena setiap 

media memiliki ideologi yang berbeda-beda dalam membuat suatu berita. 

4. Penelitian ini menunjukan pemahaman peneliti mengenai isi pemberitaan pada portal 

berita, sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menguasai dan 

memahami permasalahan dalam suatu berita pada portal berita secara baik untuk 

kedalaman penelitian. 

5. Peneliti harus menempatkan objektifitas dan proporsional dalam menganalisis berita, 

sehingga tidak ada keberpihakan peneliti dalam menganalisis berita. 

 

 


