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BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai objektivitas

berita pemilihan legislatif 2014 pada halaman pemilu dalam surat kabar Riau Pos,

maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian dan perhitungan terhadap 46 teks berita mengenai

pemilihan legislatif 2014 pada halaman pemilu edisi Februari – April

2014, disimpulkan bahwa Riau Pos belum sepenuhnya menerapkan

objektivitas dengan baik berdasarkan kategorisasi objektivitas Rahma Ida.

2. Kategorisasi objektivitas dari dimensi akurasi dapat dilihat dari empat

kategori yaitu kesesuaian judul dengan isi berita, pencantuman waktu,

penggunaan data pendukung, dan faktualitas berita.

a. Kesesuaian judul dan isi berita 94%

b. Pencantuman waktu 85%

c. Penggunaan data pendukung 53%

d. Faktualitas berita 82%

Dari hasil penghitungan itu, peneliti menyimpulkan bahwa berita

dalam surat kabar Riau Pos belum sepenuhnya menggunakan data

pendukung seperti tabel, foto, ilustrasi gambar, buku, UU dan lainnya. Hal

ini terlihat dari penggunaan data pendukung yang hanya 53% saja.

3. Kategorisasi objektivitas dari dimensi ketidakberpihakan menunjukkan

objektivitas yang baik dengan menghadirkan lebih dari satu sumber berita



2

dan menampilkan ukuran fisik luas kolom yang sama di antara narasumber

dalam berita yaitu:

a. Sumber berita sebesar 93%

b. Ukuran fisik luas kolom 93%.

4. Kategorisasi objektivitas dari dimensi validitas menujukkan objektivitas

yang dinilai baik dengan atribusi yang jelas dari sumber berita dan

kompetensi pihak yang dijadikan sumber berita dapat dipercaya yaitu

bersumber dari pelaku langsung. Dari hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa Riau Pos telah memenuhi nilai-nilai objektivitas secara baik dan

berimbang, yaitu

a. Atribusi sebesar 95%

b. Kompetensi 75%.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya pemberitaan seputar objektivitas

berita pemilihan legislatif menggunakan media nasional atau media yang

belum secara tetap memberitakan berita seputar pemilihan legislatif

ataupun pilpres sebagai objek penelitian.

2. Dalam penelitian mengenai pemilihan legislatif, peneliti seharusnya

mengetahui istilah-istilah dan isu-isu mendalam mengenai pemilihan

legislatif.

3. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan instansi lain guna

memperdalam ilmu dibidang Jurnalistik.
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4. Hendaknya pimpinan redaksi dan redaktur pelaksanaan Riau Pos agar

dapat mempertahankan dan meningkatkan objektivitas berita yang dibuat

oleh wartawan yang diedit oleh redaktur secara professional.

5. Hendaknya pelatihan kewartawanan dalam penulisan berita terus

dilaksanakan agar kedepannya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan.

6. Diharapkan ke depannya penelitian ini dapat diteliti kembali oleh peneliti

lain kerena penelitian ini masih belum fokus dan hanya meneliti pada

proses pemilihan saja.


