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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisia framing dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

5 penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan terhadap fenomena Gafatar dalam 

bingkai media yang dilakukan oleh detik.com dan republika.co.id sebagai berikut: 

1. Dalam frame berita detik.com dan republika.co.id kedua media tersebut 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan publik yakni memberitakan fenomena 

organisasi Gafatar, meskipun dalam perjalanannya kedua media tersebut 

memiliki perhatian serta penonjolan isu yang cenderung berbeda. Detik.com 

lebih mengarah pada aspek hukumnya, sedangkan republika lebih condong 

kepada permasalahan kemaslahatan (manfaat/kepentingan) umat. 

2. Pada proses pemberitaannya detik.com lebih to the point, wartawan 

detik.com secara leluasa memberitakan apa yang dilihatnya dilapangan 

dengan menentukan topik beritanya sendiri, meski begitu proses sebelum 

penerbitan tetap dilakukan pengoreksian oleh pihak redaksi. Sedangkan 

republika.co.id memiliki alur pencarian berita dari pihak redaksi lalu 

mengarahkan reporter lapangan dalam pencarian berita. 

3. Detik.com dan republika.co.id menjalankan fungsinya sebagai media massa 

yang memberi informasi utamanya terkait fenomena organisasi Gafatar. 

Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap kedua narasumber, 

masing-masing media terkait mengatakan bahwa mereka memberitakan demi 

memenuhi kebutuhan informasi khalayak, namun disisi lain tentunya tujuan 

sebuah perusahaan media adalah meningkatkan rating. 
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6.2 Saran 

Pada poin akhir penelitian ini, Peneliti akan memberikan beberapa saran, sebagai 

berikut: 

1. Dalam melakukan pemberitaan, media sebaiknya melihat sebuah isu tidak 

hanya secara subjektif, namun juga secara objektif. Artinya bahwa media 

harus melakukan pemberitaan berdasarkan fakta sesungguhnya, dan tidak 

memihak. 

2. Penggunaan istilah-istilah tertentu dalam menggambarkan sebuah isu harus 

diperhatikan secara selektif oleh media, karena penggunaan istilah-istilah 

tersebut memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap siapa yang 

diberitakan. 

3. Masyarakat sebaiknya cermat dalam menangkap sebuah isu yang di wartakan 

oleh media, karena bisa saja media massa melemparkan isu yang unsur 

fungsinya secara positif atau bisa juga secara negatif terhadap khalayak.  

4. Bagi pembaca yang tertarik pada penelitian skripsi ini dapat melanjutkan dan 

menyempurnakan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Dengan 

penyempurnaan dan pemecahan masalah secara lebih mendalam lagi pada 

tahapan proses agenda setting yaitu dengan memperdalam proses agenda 

media, agenda publik, dan agenda kebijakan. 

 


