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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada objek media peliputan di  

radar jogja di masa pandemi covid 19 . hal tersebut disimpulkan dengan beberapa 

poin sebagai berikut: 

1. Peran media di masa pandemi covid 19 adalah sebagai media aktual dan 

informasi kepada masyarakat. Nilai berita yang diberitakan harus sesuai 

dengan realita kejadian yang ada. Selain itu media juga memiliki peran 

sebagai pusat pengedukasi. Pengedukasi disini dijelaskan bahwa media 

memiliki peran dalam membantu pemerintah memberi edukasi kepada 

masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan 

yang di keluarkan oleh kementrian kesehatan. Hal ini dilakukan agar 

pandemi covid 19 ini dapat segera menghilang 

2. Kebijakan media peliputan di masa pandemi covid 19 yakni selalu 

menjaga prokol kesehatan untuk jurnalis atau wartawan serta seluruh staf 

yang ada di radar Jogja.  Selain hal tersebut adalah dengan tidak 

memberikan berita yang hoax atau menyuguhkan berita sesuai dengan 

fakta yang ada kepada masyarakat dan menyuguhkan berita yang dapat 

memberikan edukasi serta keamanan bagi masyarakat. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat  saran dari 

peneliti, diantaranya: 

1. Bagi Radar Jogja 

a. Dalam melakukan proses peliputan di lapangan sampai dengan 

percetakan, para wartawan harus selalu konsisten dengan data dan fakta 

yang ditemukan di lapangan. Karena hal ini merupakan aspek penting 

media dalam masyarakat yakni sebagai sumber informasi. 

b. Peran sumber media terpercaya tidak hanya untuk mengabaikan namun 

juga menyangkal informasi yang salah. Hal ini dilakukan dengan 

memikirkan apa yang dipercayai oleh audiens, seperti sumber 

terpercaya, menunjukkan empati terhadap mereka yang terkena dampak 

Covid – 19, ataupun penggunaan bahasa yang sesuai dalam 

menyampaikan isu – isu. Bahasa yang tepat sangat diperlukan untuk 

mematahkan stigma masyarakat. Virus ini tidak dapat membedakan 

antar kebangsaan, suku dan sebagainya, jadi tidak ada alasan bagi 

jurnalis untuk menulis stigma yang dapat merugikan pihak tertentu. 

Daripada membuat stigma untuk menjatuhkan lebih baik para jurnalis 

untuk menawarkan informasi yang lebih praktis kepada audiens, seperti 

alamat informasi tentang Covid – 19 yang dapat diakses oleh 

masyarakat atau tips mencuci tangan dan cara yang dapat dilakukan 

untuk menghindarkan diri agar tidak terjangkit virus Covid – 19. 

 

2.  Bagi Masyarakat  

a. Media merupakan sarana informasi dalam mendapatkan berita. 

Hendakanya masyarakat dapat memilah dan memilih berita dan tidak 

terlalu dengan mudahnya termakan isu tentang covid 19 

b. Hendaknya masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan agar covid 

19 ini segera berlalu 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif kualitatif, khususnya untuk mengetahui peran 

media radar jogja serta kebijkaannya dalam masa pandemi covid 19 ini.  

Jadi masih terdapat aspek lain yang dapat di gali oleh peneliti 

selanjutnya seperti bagaimana dampak media di tengah masa pandemi 

covid 19, dan lainnya.  
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