
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi potongan stand up comedy miliki 

Joshua dan menyebabkan pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Joshua Suherman banyak 

yang mengemukakan pendapatnya dari sudut FUIB (Forum Umat Islam Bersatu), lalu penulis 

ingin mengetahui resepsi dari pihak stand up comedy sendiri tentang adanya video unggahan Beda 

Media yang di dalamnya berisi potongan stand up comedy miliki Joshua dan menyebabkan adanya 

pemberitaan dugaan kasus penistaan agama oleh Joshua Suherman melalui komunitas Stand Up 

Comedy kota Salatiga yang memiliki latarbelakang kota toleran pertama di Indonesia. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah  Focus Group Discussion (FGD), observasi dan 

dokumentasi. FGD yang di selenggarakan penulis dan tim pada tanggal 4 Juli 2018 di Frame Café 

House ini memiliki hasil karena adanya pihak pengunggah yaitu Beda Media yang tidak 

mencantumkan keterangan dengan lengkap dan memotong video lalu mengunggahnya ke dalam 

media sosial yaitu Youtube, maka adanya resepsi yang ditemukan penulis dari komunitas Stand 

Up Comedy Salatiga. 

Stuart Hall memiliki tiga klasifikasi khalayak yaitu posisi dominan, posisi negoisasi dan 

posisi oposisi. Hasil dari FGD yang dilakukan penulis dan tim ada tujuh dari delapan peserta FGD 

yang juga tergabung dalam anggota komunitas Stand Up Comedy Salatiga adalah khalayak 

klasifikasi oposisi, mereka menyatakan kurang setuju dengan adanya video unggahan Beda Media 

yang di dalamnya berisi potongan stand up comedy miliki Joshua dan menyebabkan adanya 

pemberitaan dugaan kasus penistaan agama oleh Joshua Suherman, koresponden menyayangkan 

pada pengunggah video yang sudah terpotong dan tidak menuliskan secara lengkap informasi 

tentang acara yang di isi oleh Joshua Suherman juga dengan warga net yang reaktif pada suatu 

judul dan kurang mengerti tentang stand up comedy, sedangkan satu koresponden menyatakan jika 

ia segan untuk membawakan materi SARA jika warga net memiliki sikap reaktif pada isu atau 

materi tentang SARA lalu ia memiliki latar belakang kejawen dan unggah-ungguh yang kuat 

dalam kebiasaan di keluargannya dalam hal ini membuat ia masuk kedalam klasifikasi negoisasi, 



sebenarnya ia menyatakan jika kurang setuju dengan adanya video unggahan Beda Media yang di 

dalamnya berisi potongan stand up comedy miliki Joshua dan menyebabkan adanya pemberitaan 

dugaan kasus penistaan agama oleh Joshua Suherman tetapi karena lingkungan yang 

membentuknya kuat dalam agama dan kuat dalam budaya, maka Doni menyatakan ia segan untuk 

membawakan materi tentang agama. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis bermaksud untuk memberikan saran kepada 

siapapun yang tertarik melanjutkan atau melakukan riset sejenis agar meneliti agenda apa yang 

digunakan dalam pemberitaan dugaan penistaan agama yang ditujukkan untuk siapapun. Dengan 

begitu riset tersebut dapat dikaji lebih dalam perspektif media yang memberitakan dugaan 

penistaan agama ini. Selain itu saran untuk orang-orang ternama yang malang melintang di 

pertelevisian dan media sosial untuk mengerti tentang keadaan politik di Indonesia. Penulis 

menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penelitian lebih lanjut 

perlu dilakukan. Penelitian lebih lanjut bisa dilakukan terkait pemberitaan kasus dugaan penistaan 

yang ditujukkan untuk siapapun melalui perspektif media yang memberitakan. 

 


