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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Opini anggota Pehimpunan Mahasiswa Bandung tentang aktualitas 

berita pengunduran diri Ahok dari partai GERINDRA di Net TV dapat 

dinilai cukup aktual. Cukup aktualnya berita pengunduran diri Ahok di 

NET.TV dikarenakan mayoritas anggota Pehimpunan Mahasiswa 

Bandung menganggap berita pengunduran diri Ahok dari Partai 

GERINDRA di NET TV merupakan peristiwa terhangat. 

2. Opini anggota Pehimpunan Mahasiswa Bandung tentang faktual berita 

pengunduran diri Ahok dari partai GERINDRA di Net TV dapat 

dinilai faktual karena anggota Pehimpunan Mahasiswa Bandung 

menganggap bahwa pemberitaan tersebut fakta berdasarkan kenyataan 

yang sebenarnya. 

3. Opini anggota Perhimpunan Mahasiswa Bandung tentang pentingnya 

berita pengunduran diri Ahok dari partai GERINDRA di Net TV 

dinilai tidak penting artinya, anggota Pehimpunan Mahasiswa 

Bandung menganggap berita pengunduran diri Ahok dari GERINDRA 

yang ditayangkan di NET.TV tidak penting dikarenakan beritanya 

tidak begitu penting bagi masyarakat, karena berita tersebut tidak dapat 

mempengaruhi kebutuhan masyarakat secara ekonomi. 
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4. Opini anggota Perhimpunan Mahasiswa tentang menariknya berita 

pengunduran diri Ahok dari partai GERINDRA di Net TV dinilai 

menarik. Menariknya berita tersebut dilihat oleh anggota Pehimpunan 

Mahasiswa Bandung pertama Ahok sebagai wakil Gubernur DKI 

Jakarta yang kontroversial, kedua Ahok sangat banyak 

diperbincangkan oleh masyarakat oleh karena pada saat Ahok 

diberitakan di NET.TV mengenai pengunduran diri dari partainya hal 

tersebut menarik untuk ditonton oleh masyarakat. 

Opini adalah anggapan seseorang yang bersifat relatif. Karena pada 

dasarnya manusia memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai suatu hal, 

seperti halnya opini anggota Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB) mengenai 

berita pengunduran diri Ahok dari partai GERINDRA di NET TV. Dapat dilihat 

dari hasil angket bahwa pendapat yang diungkapkan oleh anggota PMB sangat 

beragam. Opini bukan sesuatu yang mangada-ada atau khayal. Hasil pemikiran 

Opini sangat dipengaruhi unsur pribadi yang sangat subjektif. Oleh karena itu 

kebenaran opini sangat relatif. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis mencoba memberikan 

beberapa saran yang terdiri dari saran teoritis dan saran praktis, yaitu sebagai 

berikut : 

5.2.1 Secara Teoritis 

1. Penelitian mengenai opini, alangkah baiknya untuk peneliti selanjutnya 

menggunakan metode korelasional yang lebih menekankan kepada 
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hubungan antara berita dan sikap, sehingga bisa di deskripsikan secara 

jelas mengenai permasalahan yang ditelitinya. 

2. Penelitian mengenai opini bagi peneliti selanjutnya alangkah baiknya 

menggunakan metode penelitian analisis wacara yang lebih membahas 

mengenai teks berita yang di ciptakan oleh NET TV mengenai 

pengunduran diri Ahok dari Partai GERINDRA. 

5.2.2 Secara Praktis 

1. Penelitian ini ada baiknya, secara aktualitas berita pihak NET TV lebih 

memberitakan segala sesuatu yang bersifat peristiwa terbaru, terkini, 

terhangat (up to date), sedang atau baru saja terjadi (recent events) 

sehingga masyarakat sebagai khalayak penonton tidak bosan menonton 

berita yang disiarkannya. 

2. Penelitian ini ada baiknya, faktual (factual), setiap berita yang di 

produksi NET TV benar-benar terjadi bukan fiksi (rekaan, khayalan, 

atau karangan). Di mana fakta berita harus muncul dari sebuah 

kejadian nyata (real event), opini (opinion), dan pernyataan (statement) 

baik dari narasumber ataupun dari masyarakat sebagai khalayak 

penontonnya. 

3. Penelitian ini ada baiknya, penting berita NET TV harus lebih 

diperhatiakan, karena pentingnya besar kecilnya berita yang dijadiakan 

peristiwa yang di beritakan kepada masyarakat akan berdampak besar  

artinya, setiap peristiwa yang diberitakan oleh NET TV itu harus 

menyangkut kepentingan banyak atau berdampak pada masyarakat. 
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4. Penelitian ini ada baiknya, daya tarik berita NET TV harus lebih di 

tingatkan lagi agar masyarakat sebagai khalayak penonton dapat 

memunculkan rasa ingin tahu (curiousity) dan minat membaca 

(interesting). Selain itu berita juga harus bersifat menghibur, mendidik, 

dan lain sebagainya. 

5. Penelitian ini ada baiknya, Ahok lebih berani mengambil keputusan 

yang lebih baik, dan mengajarkan masyarakat khususnya warga Jakarta 

untuk berani memegang teguh kepada hak diri dalam kebebasan untuk 

memilih berdasarkan azas demokrasi Indonesia.  

6. Penelitian ini ada baiknya, pemberitaan pengunduran diri Ahok dari 

partai GERINDRA di NET TV bukan sebagai bentuk pencitraan baik 

bagi diri Ahok yang menjadi Gubernur DKI Jakarta, maupun 

pencitraan lembaga televisi NET TV atas apa yang diberitakan 

mengenai pengunduran diri Ahok dari partai GERINDRA tersebut. 
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