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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari pemberitaan pertandingan Persib Bandung 

versus Persija Jakarta yang dimuat dalam media lokal Jawa Barat yaitu Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar, ditinjau dari perspektif objektivitas, 

maka diperoleh hasil sebagai berikut:  

1. Berita mengenai pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta 

di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar terbukti objektif, 

pada dimensi faktualitas dengan subdimensi faktualitas, checkability, 

dan readability. Pertama, pada subdimensi faktualitas diukur 

berdasarkan paragraf fakta, opini, campuran fakta dan opini, dan 

bukan fakta, bukan opini. Kedua media cetak ini lebih banyak 

mengumpulkan paragraf fakta dengan persentase sebesar 46,03%, 

paragraf opini sebesar 16,34%, paragraf campuran fakta dan opini 

sebesar 36,24%, dan paragraf bukan fakta bukan opini hanya sebesar 

1,26%. Kedua, pada subdimensi checkability diukur berdasarkan 

paragraf dapat diverifikasi dan tidak dapat diverifikasi. Kedua media 

cetak ini lebih dominan pada paragraf dapat diverifikasi dengan 

persentase sebesar 88,25% dan paragraf tidak dapat diverifikasi hanya 

sebesar 11,74%. Ketiga, pada subdimensi readability diukur 

berdasarkan paragraf informasi berguna, informasi kurang berguna, 
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dan informasi tidak berguna. Harian Umum Pikiran Rakyat 

mengumpulkan paragraf informasi berguna dengan persentase sebesar 

75,00%, paragraf informasi kurang berguna sebesar 25,00% dan 

paragraf informasi tidak berguna hanya 0%. Sedangkan Harian Umum 

Tribun Jabar mengumpulkan paragraf informasi berguna dengan 

persentase sebesar 91,66%, paragraf informasi kurang berguna sebesar 

8,33% dan paragraf informasi tidak berguna hanya 0%. Pada 

subdimensi readability ini Harian Umum Tribun Jabar unggul dari 

Harian Umum Pikiran Rakyat karena lebih banyak persentase paragraf 

informasi berguna lebih besar. Namun secara keseluruhan Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar telah objektif dalam 

memberitakan pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta 

pada dimensi faktualitas. 

2. Berita mengenai pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta 

di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar terbukti objektif, 

pada dimensi information value dengan subdimensi density, breadth, 

dan depth. Pertama, pada subdimensi density diukur berdasarkan 

paragraf padat dan tidak padat. Harian Umum Pikiran Rakyat 

mengumpulkan paragraf padat dengan persentase sebesar 50,00% dan 

paragraf tidak padat sebesar 50,00%. Sedangkan Harian Umum 

Tribun Jabar mengumpulkan paragraf padat dengan persentase sebesar 

58,33% dan paragraf tidak padat sebesar 41,66%. Pada subdimensi 

density ini Harian Umum Tribun Jabar unggul dari Harian Umum 
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Pikiran Rakyat karena persentase pada paragraf padat lebih besar. 

Kedua, pada subdimensi breadth diukur berdasarkan paragraf satu 

sudut pandang, dua sudut pandang, dan lebih dari dua sudut pandang. 

Harian Umum Pikiran Rakyat mengumpulkan paragraf satu sudut 

pandang dengan persentase sebesar 50,00%, paragraf dua sudut 

pandang 50,00%, dan paragraf lebih dari dua sudut pandang hanya 

0%. Sedangkan Harian Umum Tribun Jabar mengumpulkan paragraf 

satu sudut pandang dengan persentase sebesar 66,66%, paragraf dua 

sudut pandang 33,33%, dan paragraf lebih dari dua sudut pandang 

hanya 0%. Pada subdimensi breadth ini Harian Umum Pikiran Rakyat 

unggul dari Harian Umum Tribun Jabar karena persentase pada 

paragraf dua sudut pandang lebih besar. Ketiga, pada subdimensi 

depth diukur berdasarkan paragraf mendalam, kurang mendalam, dan 

tidak mendalam. Harian Umum Pikiran Rakyat mengumpulkan 

paragraf mendalam dengan persentase sebesar 66,66%, paragraf 

kurang mendalam 33,33%, dan paragraf tidak mendalam hanya 0%. 

Sedangkan Harian Umum Tribun Jabar mengumpulkan paragraf 

mendalam dengan persentase sebesar 50,00%, paragraf kurang 

mendalam 50,00%, dan paragraf tidak mendalam hanya 0%. Pada 

subdimensi depth ini Harian Umum Pikiran Rakyat unggul dari 

Harian Umum Tribun Jabar karena persentase pada paragraf 

mendalam lebih besar. Namun secara keseluruhan Harian Umum 

Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar telah objektif dalam memberitakan 
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pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta pada dimensi 

information value. 

3. Berita mengenai pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta 

di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar terbukti objektif, 

pada dimensi Akurasi dengan subdimensi eye witness comparisonss. 

Pada subdimensi eye witness comparisonss diukur berdasarkan 

paragraf tidak ada saksi, saksi diungkapkan jatidirinya, dan saksi tidak 

diungkapkan jatidirinya. Harian Umum Pikiran Rakyat 

mengumpulkan paragraf tidak ada saksi dengan persentase hanya 0%, 

saksi diungkapkan jatidirinya sebesar 100,00%, dan saksi tidak 

diungkapkan jatidirinya hanya 0%. Sedangkan Harian Umum Tribun 

Jabar juga mengumpulkan paragraf tidak ada saksi dengan persentase 

hanya 0%, saksi diungkapkan jatidirinya sebesar 100,00%, dan saksi 

tidak diungkapkan jatidirinya hanya 0%. Pada subdimensi eye witness 

comparisonss ini Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar 

berimbang karena secara keseluruhan beritanya sama-sama 

mengungkapkan jatidiri saksi. Namun secara keseluruhan Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar telah objektif dalam 

memberitakan pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta 

pada dimensi akurasi. 

4. Berita mengenai pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta 

di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar terbukti objektif, 

pada dimensi completeness dengan subdimensi kelengkapan unsur 
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berita dan reference. Pertama, pada subdimensi kelengkapan unsur 

berita diukur berdasarkan paragraf berita lengkap (5W+1H) dan berita 

tidak lengkap (5W+1H). Harian Umum Pikiran Rakyat 

mengumpulkan paragraf berita lengkap (5W+1H) dengan persentase 

sebesar 100,00% dan paragraf tidak lengkap (5W+1H) hanya 0%. 

Sedangkan Harian Umum Tribun Jabar juga mengumpulkan paragraf 

berita lengkap (5W+1H) dengan persentase sebesar 100,00% dan 

paragraf tidak lengkap (5W+1H) hanya 0%. Pada subdimensi 

kelengkapan unsur berita ini Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun 

Jabar berimbang karena secara keseluruhan beritanya sama-sama 

mengandung 5W+1H. Kedua, pada subdimensi reference diukur 

berdasarkan paragraf ada referensi dan tidak ada referensi. Harian 

Umum Pikiran Rakyat mengumpulkan paragraf ada referensi dengan 

persentase sebesar 100,00% dan paragraf tidak ada referensi hanya 

0%. Sedangkan Harian Umum Tribun Jabar juga mengumpulkan 

paragraf ada referensi dengan persentase sebesar 100,00% dan 

paragraf tidak ada referensi hanya 0%. Pada subdimensi reference ini 

Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar berimbang karena 

secara keseluruhan beritanya sama-sama menggunakan referensi 

untuk mendukung isi beritanya. Namun secara keseluruhan Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar telah objektif dalam 

memberitakan pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta 

pada dimensi completeness. 
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5. Berita mengenai pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta 

di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar terbukti objektif, 

pada dimensi relevance dengan subdimensi kelengkapan relative 

salience dan relative priority. Pertama, pada subdimensi relative 

salience diukur berdasarkan paragraf relevan dan tidak relevan. 

Harian Umum Pikiran Rakyat mengumpulkan paragraf relevan 

dengan persentase sebesar 100,00% dan paragraf tidak relevan hanya 

0%. Sedangkan Harian Umum Tribun Jabar juga mengumpulkan 

paragraf relevan dengan persentase sebesar 100,00% dan paragraf 

tidak relevan hanya 0%. Pada subdimensi relative salience ini Harian 

Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar berimbang karena secara 

keseluruhan beritanya sama-sama relevan untuk diangkat pada masa 

sekarang, bukan sekedar blow up tidak penting. Kedua, pada 

subdimensi relative priority diukur berdasarkan paragraf penting, 

kurang penting dan tidak penting. Harian Umum Pikiran Rakyat 

mengumpulkan paragraf penting dengan persentase sebesar 58,33%, 

paragraf kurang penting 41,66%, dan tidak penting hanya 0%. 

Sedangkan Harian Umum Tribun Jabar mengumpulkan paragraf 

penting dengan persentase sebesar 91,66%, paragraf kurang penting 

8,33%, dan tidak penting hanya 0%. Pada subdimensi relative priority 

ini Harian Umum Tribun Jabar unggul dari Harian Umum Pikiran 

Rakyat karena lebih banyak persentase paragraf penting lebih besar. 

Namun secara keseluruhan Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun 
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Jabar telah objektif dalam memberitakan pertandingan Persib 

Bandung versus Persija Jakarta pada dimensi relevance. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Dapat dijadikan sebagai aplikasi ilmu Jurnalistik pada analisis isi 

deskriptif kuantitatif. 

2. Penelitian ini dapat berguna bagi sesama mahasiswa jurnalistik yang 

ingin meneliti dengan teknik serupa atau masyarakat luas yang ingin 

mengukur keobjektifitasan suatu berita.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat diukur bahwa keobjektifitasan suatu 

media secara teori. Bagaimana suatu keobjektifitasan yang diukur pada 

pemberitaan Persib Bandung versus Persija Jakarta. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Diharapkan dapat membantu khalayak agar tidak langsung begitu 

percaya kepada suatu berita dan dapat menghindari dalam menangkap 

suatu isi berita. 

2. Diharapkakan dapat menyadarkan para pekerja jurnalistik untuk tetap 

memegang teguh kode etik jurnalistik, sehingga terjauh dari hal-hal 

yang merugikan khalayak. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk khalayak 

bagaimana caranya menyebarkan suatu berita yang baik dan benar 

sehingga tidak merugikan banyak pihak. 
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