
VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap isi berita stasiun

televisi Metro TV dan TV One dari tanggal 10 Januari sampai 16 Februari tahun

2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil framing pemberitaan konflik KPK dan Polri tahun 2015 yang dilakukan

oleh Metro TV dan TV One menunjukkan adanya perbedaan yang dilakukan

oleh kedua stasiun televisi ini dalam menyajikan berita. Hasil framing berita

konflik KPK dan Polri tahun 2015 yang diberitakan oleh stasiun televisi Metro

TV dan TV One dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki secara sintaksis, kedua stasiun televisi Metro TV dan TV One

memiliki persamaan dalam menyususn fakta peristiwa konflik KPK dan Polri

tahun 2015 dengan menjadikan berita konflik tersebuat menjadi konflik yang

terjadi sebagai sebab akibat yang melibatkan kedua lembaga negara penegak

hukum bukan konflik yang melibatkan antar individu dengan individu. Secara

skrip Metro TV dan TV One mengisahkan fakta berita konflik KPK dan Polri

tahun 2015 dalam dua bingkai yang berbeda, karena Metro TV lebih cenderung

menggunakan kalimat tanya “apa” sedangkan TV One lebih cenderung

menggunakan kalimat tanya “bagaimana”. Kedua stasiun televisi ini, juga
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menuliskan fakta (tematik) dalam makna konotasi yang berbeda, dalam segi

tematik ini Metro TV lebih implisit dalam menuliskan fakta terkait berita

konflik KPK dan Polri tahun 2015, sedangkan TV One menuliskan fakta

dengan lebih eksplisit. Dan untuk lebih memberikan tekanan kata (retoris)

terhadap kedua lembaga negara yang tengah berkonflik, Metro TV

menekankan fakta dengan desain grafis yang lebih dominan indoor.dengan

menghadirkan narasumber dari pihak Polri, sedangkan TV One menekankan

fakta dengan desain grafis yang lebih dominan outdoor.dengan menghadirkan

narasumber dari pihak KPK, akademisi, dan masyarakat.

2. Faktor yang berpengaruh kuat terhadap Metro TV dan TV One dalam

mengonstruksi realitas sebuah berita terkait konflik KPK dan Polri tahun 2015

adalah faktor politik. Kedua stasiun televisi ini sama-sama menjadikan faktor

politik untuk memasukkan unsur kepentingan politik kedalam berita konflik

KPK dan Polri tahun 2015 ini. Unsur politik ini muncul karena kedua stasiun

televisi ini sama-sama dimiliki oleh seorang pengusaha yang juga memiliki

jabatan politik dalam partai politik. Dari unsur politik inilah muncul fakta

bahwa media yang dekat dengan pemerintah yang sedang berkuasa maka akan

mendukung semua kebijakannya sedangkan media yang tidak dekat dengan

pemerintah akan menolak kebijakannya.

3. Dari framing berita yang disajikan oleh Metro TV dan TV One terhadap

konflik KPK dan Polri tahun 2015 ini menunjukkan adanya indikasi

keberpihakan yang dilakukan oleh kedua stasiun televisi ini terhadap kedua

lembaga negara yang tengah berkonflik tersebut. Berdasarkan framing Metro

TV terhadap konflik KPK dan Polri tahun 2015 ini, Metro TV menunjukkan
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keberpihakannya kepada Polri. Sedangkan berdasarkan framing yang dilakukan

oleh TV One terhadap konflik KPK dan Polri tahun 2015 ini, TV One juga

menunjukkan keberpihakannya kepada KPK.

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran media massa dalam negara

demokrasi sangat penting. Karena media massa merupakan salah satu pilar

penegak dalam negara demokrasi. Jika media massa dikuasai oleh kepentingan

tertentu, maka informasi yang disajikan oleh media massa tidak akan pernah

lepas dari kepentingan elit dan beberapa golongan. Selain itu, masyarakat akan

menjadi khalayak yang pasif dan hanya menerima informasi yang sama dan

serentak dari beberapa media massa yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kesimpulan yang

telah diperolah, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait judul

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Media, Metro TV dan TV One sebagai media massa yang memiliki

kewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, seharusnya

mampu memberikan informasi yang benar, yang sesuai dengan fakta dan

kebenaran. Bukan hanya berdasarkan kepentingan ekonomi, politik, atau

kepentingan tertentu. Karena media massa merupakan alat informasi yang

memiliki fungsi penting sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi.

Framing yang dibuat media harus berdasarkan realitas sesungguhnya, bukan

justru membentuk realitas baru berdasarkan realitas yang sudah ada.
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2. Bagi Masyarakat, sebagai target dan sasaran dari media massa masyarakat

seharusnya mampu menyaring berbagai macam informasi yang disampaikan

oleh media massa. Masyarakat harus menjadi khalayak yang cerdas agar tidak

mudah terprofokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal

penyampaian informasi.

3. Bagi Pemerintah, sebagai badan pengawas sistem informasi KPI bersama

pemerintah seharusnya mampu memberikan sanksi yang tegas kepada media

massa yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara tepat. Pemerintah harus

menjadi agen kontrol yang baik dalam mengawasi jalannya sistem informasi di

Negara Indonesia. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga harus kuat, agar

ketika pelanggaran terjadi maka sanksi yang tegas dapat dijatuhkan. Selain itu,

pemerintah juga harus membatasi media massa dalam pemberian frekuensi

agar setiap isi pemberitaan dapat memberikan keuntungan untuk masyarakat,

dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dan membela kepentingan masyarakat.


