
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

      Kesimpulan penelitian berdasarkan pada uraian peneliti dalam pembahasan 

berita Efek samping vaksin Covid-19 di portal media online CNN Indonesia.com pada 

anlisis pemberitaan media tersebut terhadap kasus yang di beritakan melalui media 

online.  

     Dalam pemberitaan CNN Indonesia.com peneliti menyimpulkan bahwa pada 

pemberitaan efek samping vaksin Covid-19 dalam struktur reduksi berita tersebut di 

reduksi berdasarkan pada realitas kejadian dari peristiwa tersebut, keseluruhan berita 

yang di angkat berdasarkan pada sumber yang di angkat dalam pemberitaan. Adapun 

temuan-temuan yang peneliti simpulkan dalam pemberitaan tesebut adalah, CNN 

Indonesia.com sebagai media utama pada berita berperan utama dalam pemberitaan 

dan media informasi kepada khalayak terkait dengan kasus yang di angkat dalam 

berita, CNN Indoensia.com sebagai media melakukan pemberitaan secara terstruktur 

dalam membingkai sebuah peristiwa yang di laporkan berdasarkan hasil dari 

Jurnalisme dan di reduksi pada narasi pemberitaan, CNN Indonesia.com memiliki 

berperan penting dalam memberitakan secara digital terhadap kasus vaksin covid-19 

sehingga memudahkan pembaca dalam mendapat berita, CNN Indonesia.com juga 

berperan penting dalam memberitakan seluruh rangkuman dalam peristiwa efek 

samping vaksin covid-19. Dalam pemberitaan terkait dengan efek sampan vaksin 

covid-19 CNN Indonesia.com pada konstruksi dan penayangan berita yang di lakukan 

berdasar pada konsep berita dan realitas kejadian yang berdasar pada peristiwa yang di 

angkat. 



5.2 Saran 

     Dari hasil penelitian yang telah di lakukan, peneliti memberikan beripa saran 

masukan sebagai tambahan dalam penelitian di antaranya: 

a. Pemberitaan Media Online 

            Di era digitalisasi saat ini media tidak hanya memberitakan kejadian atau 

fenomena melalui platform media massa berbasis konvensional saja, namun 

media saat ini mampu menyebarkan informasi berita berbasi online. CNN 

Indonesia.com yang merupakan platform media berbasi online menyediakan 

pembayanya agar lebih mudah dan efisien dalam membaca berita. Dalam 

prubahan tersebut diharapkan pemberitaan di sajikan secara realitas dengan 

peranan media seutuhnya dalam memberitakan pemberitaan, saran peneliti bagi 

CNN Indonesia.com untuk tetap menjadi pltaforma media yang mampu 

mengedukasi dan memberikan infromasi yang baik bagi masyarakat di 

Indonesia. 

b. Penelitian Berikutnya 

            Diharapkan mampu menjadi refesentasi atau menjadi bidang keilmuan 

baru bagi penelitian berikutnya, sebagai sumber refrensi penelitian terkait 

dengan penelitian yang sama dalam studi deskrptif kualitatif terutama dalam 

bidang keilmuan ilmu komunikasi. Saran dari peneliti untuk peneliti berikutnya 

agar mampu mengembangkan prinsip penelitian ini secara secara lebih 

mendalam untuk dapat mengembangkan penelitian, adapun kekurangan dalam 

penelitian ini adalam sebagai bentuk kekhilafan dan keluputan peneliti dalam 

melakukan penelitan ini. 



 


