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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Praktik jurnalisme online di LPP RRI Yogyakarta dapat dilihat dari adanya 

website dan aplikasi yang di miliki oleh RRI, yang mencakup seluruh 

daerah di Indonesia. Praktiknya pun tidak hanya meliputi pembuatan 

portal berita online saja, namu terdapat banyak macam seperti podcast, 

video jurnalis dan berita foto. 

2. Adanya praktik jurnalisme online di media radio LPP RRI Yogyakarta 

tidak serta merta membuat RRI lupa akan identitasnya sebagai lembaga 

penyiaran publik berupa audiovisual, adanya praktik jurnalisme online 

justru dapat di katakana bahwa RRI dapat mengikuti dan menerima 

perkembangan tekhnologi yang ada. 

3. Praktik jurnalisme online tidak boleh di pandang sebelah mata oleh RRI 

karena praktik jurnalisme online itu juga merupakan bagian penting dari 

RRI itu sendiri, terlebih untuk daerah Yogyakarta. Ada baiknya jika wadah 

yang ada di manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kemajuan RRI 

Yogyakarta, podcast menjadi suatu tren yang harus di ikuti oleh RRI 

Yogyakarta karena perkembangannya yang pesat padahal masih tergolong 

baru.  
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B. Saran 

1. Kiranya redaktur dapat lebih memperhatikan lagi tulisan repoter antara 

naskah berita online dan berita radio, agar ketika ada penulis yang ingin 

mengangkat tema serupa dapat lebih di jelaskan letak perbedaannya. 

2. Evaluasi di lakukan lebih sering lagi terutama internal RRI Yogyakarta itu 

sendiri agar berita yang di keluarkan tidak hanya berujung di hapus ketika 

terjadi kesalahan 

3. Manfaatkan media yang telah ada sebaik mungkin untuk dapat memajukan 

RRI Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	ABSTRACK
	BAB I  PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Kerangka Konsep
	F. Definisi Oprasional
	G. Metode Penelitian

	BAB II  KERANGKA TEORI
	A. Penelitian Terdahulu
	B. Jurnalistik Online
	C. Berita
	D. Media Online
	E. Tahapan Proses Produksi

	BAB III  DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN
	A. Sejarah RRI Yogyakarta
	B. Logo RRI
	C. Visi dan Misi LPP RRI
	D. Moto
	E. Struktur organisasi RRI Yogyakarta
	F. Bidang Pemberitaan RRI Yogyakarta

	BAB IV  PEMBAHASAN DAN ANALISIS
	A. PENYAJIAN DATA
	B. ANALISIS

	BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA`
	Lampiran



