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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan yang dilakukan terhadap 47 berita di Portal Berita Tempo.co 

mengenai Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari aspek kebenaran, pemberitaan Tempo.co mengenai Ahok 

sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 terbukti akurat, dilihat dari cek 

dan ricek yang dilakukan Tempo.co. Pemberitaan tersebut juga bersifat 

lengkap sehingga memenuhi kriteria standar jurnalistik. Akan tetapi, 

dalam hal faktualitas Tempo.co cukup banyak menggunakan fakta 

psikologis. Fakta psikologis bersumber dari subjektivitas narasumber, 

sehingga hal ini dapat mengurangi objektivitas pemberitaan. 

2. Tempo.co terbukti memenuhi aspek relevansi. Dalam menyuguhkan 

informasi, setiap berita yang ditampilkan di Tempo.co mengandung nilai 

berita yang siginificance atau penting. Selain itu, antara berita dan 

narasumber memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang 

lainnya. Hal tersebut menjadikan pemberitaan Tempo.co memenuhi aspek 

relevansi. 

3. Dilihat dari aspek keberimbangan, cover both side Tempo.co dapat 

dikatakan kurang seimbang dalam menyajikan pihak-pihak yang 

berlawanan. Hal ini memengaruhi nilai objektivitas, karena tidak adanya 

kesempatan yang sama terhadap pihak-pihak yang berlawanan. 

Sedangkan dari sudut pandang even handed evaluation, Tempo.co cukup 

berimbang dalam menampilkan sisi positif dan negatif secara bersamaan. 

4. Ditinjau dari aspek netralitas atau keberpihakan, Tempo.co seringkali 

mencantumkan opini atau pendapat pribadi dalam pemberitannya. Hal ini 

mengurangi nilai objektivitas, karena adanya pencampuran antara opini 

dan fakta pada suatu pemberitaan.  
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5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Akademis 

Pada dasarnya penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana objektifitas 

mengenai pemberitaan Ahok sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 di 

media online. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang 

kajian komunikasi di bidang jurnalistik khususnya kajian analisis isi pada 

media online. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua media khususnya media 

online dalam menyajikan berita bagi masyarakat dengan memperhatikan 

objektivitas pemberitaan. 

5.2.1.1 Implikasi Aspek Kebenan 

Penyajian berita Tempo.co dalam memberikan nilai akurasi dan 

kelengkapan berta membuat pembaca menikmati dikaranakan begitu 

mendalam. Akan tetapi dalam segi faktualiatas menguruangi sudut 

pandang pembaca dalam menikmati bacaaan dikarenakan Tempo.co terlalu 

berfocus kepada subjek tidak kepada objek sehingga berita di sajikan tidak 

apa adanya sesuai dengan yang terjadi dilapangan.       

5.2.1.2 Implikasi Aspek Relevansi 

Pemberitaan Tempo.com memiliki nilai berita yang tinggi, 

menggambarkan signifikan yang baik memanjakan pembaca untuk 

mengenal topik bacaan hingga kepada inti informasi yang ingin 

disampaikan oleh wartawan pada khalayak. Khalayak akan mudah 

memahami isi pemeberitaan dikarenakan Tempo.com mampu mengambil 

kutipan dan pernytaan yang sesuai dengan topik pemberitaan. Sehingga 

pembaca mampu memahami dengan mudah berita yang dimaksud oleh 

tempo.co. Hal ini akan berdampak Tempo.co untuk senantiasa membuat 

berita yang creadible. 

5.2.1.3 Implikasi Aspek Keberimbangan 

Penyajian berita Tempo.com dalam menampilkan pandangan dua sisi 

masih dianggap kurang dikarenakan Tempo.co seringkali membahas tuntas 

hanya dari satu sudut pandang. Sehingga ini akan memberi gambaran 
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kepada pembaca kurang berimbang dalam menyampaikan sebuah 

pemberitaan. Akan tetapi dalam segi penyajiam sudah cukup baik dalam 

menampilkan bingkai postif dan negatis secara bersamaan. Sehingga 

pembaca menangkap maksud dari sebuah pemberitan. Hal ini memberikan 

nilai positif bagi pembaca. 

5.2.1.4 Implikasi Aspek Keberpihakan 

Pemberitaan Tempo.co seringkali mencampurkan antara opini wartawan 

dengan fakta. Sehingga menimbulkan bias pemahaman pada pembaca 

antara realitas sebenarnya. Hal ini akan berdampak kurang baik bagi 

pembaca dikarenakan pembaca terkontruksi dirinya dengan pemahaman 

Tempo.co. Nilai objektivitas berkurang sedangkan nilai subjektivitas 

bertambah. Memberikan catatan bagi Tempo.co untuk memperbaiki gaya 

penulisan. 

5.3 Rekomendasi 

5.3.1 Rekomendasi Akademis 

Pembatasan penelitian ini hanya pada penelitian objektivitas dengan 

menggunakan metode analisis isi, sehingga hasil yang didapatkan masih 

kurang mendalam. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat 

dilanjutkan dengan menggunakan metode kualitatif seperti analisis 

framing atau analisis wacana, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih 

mendalam lagi. 

5.3.2 Rekomendasi Praktis 

5.3.2.1 Aspek Kebenaran 

Dari aspek kebenaran, diharapkan Portal Berita Tempo.co 

mempertahankan akurasi dan kelengkapan dalam menyajikan suatu berita. 

Hal tersebut berfungsi untuk menjaga nilai kebenaran. Selain itu, 

Tempo.co diharapkan untuk memperhatikan nilai faktualitas berita. Bahan 

baku yang digunakan dalam membuat berita hendaknya menggunakan 

fakta sosiologis atau fakta yang bersumber dari pengamatan terhadap 

peristiwa secara langsung di lapangan. 

5.3.2.2 Aspek Relevansi 
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Portal Berita Tempo.co dalam menyuguhkan informasi diharapkan 

menjaga aspek relevansi yang sudah dibangun secara baik. Karena 

kandungan nilai berita yang signifikan dan eratnya kaitan narasumber 

dengan berita yang disajikan akan menjadikan berita lebih objektif. 

5.3.2.3 Aspek Keberimbangan 

Portal Berita Tempo.co diharapkan memperhatikan aspek keberimbangan. 

antara lain menampilkan pihak-pihak yang berlawanan atau 

berkepentingan secara bersamaan dan memasukan bingkai negatif dan 

positif secara berimbang dalam satu berita. Hal ini diperlukan untuk 

mempertahankan kredibilitas Tempo.co di mata pembacanya. 

5.3.2.4 Aspek Keberpihakan 

Dari aspek keberpihakan, Portal Berita Tempo.co diharapkan untuk 

memperhatikan kategori non-evaluatif. Tempo.co hendaknya tidak 

mencampurkan fakta dan opini penulis dalam penyajian beritanya. Hal ini 

tentunya akan menambah nilai objektivitas. 

 


