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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa 

persepsi pendengar anggota Paguyuban Kru dan Monitoring RRI (PKM) 

terhadap siaran berita RRI Pro 1 Yogyakarta mengenai pembangunan 

NYIA bahwa persepsi yang muncul dari anggota PKM bahwa 

independensi RRI masih belum utuh dikarenakan RRI masih tetap menjadi 

radio publik di bawah naungan pemerintah, pegawai RRI juga digaji oleh 

pemerintah, pegawai RRI juga sebagian akan menjadi PNS. Meski berita 

dan informasi sudah berimbang dan apa adanya, tapi untuk beberapa hal 

seperti lekat dengan pemerintah masih ada. Jadi bisa diambil kesimpulan 

belum sepenuhnya independent. 

Persepsi mengenai isi berita dan informasi di RRI sudah mewakili 

kepentingan masyarakat. Program siaran berita di RRI menjadi salah satu 

program yang representatif untuk kepentingan masyarakat karena melalui 

program ini anggota PKM dapat dengan bebas menyampaikan aspirasinya. 

Hal ini terlihat bahwa RRI menggunakan dialog dengan pendengar, 

dimana aspirasi atau opini dari masyarakat dapat secara langsung 

tersampaikan. 

Sebagai lembaga penyiaran publik RRI dituntut untuk 

memberitakan mengenai pembangunan bandara NYIA harus independent 

dan tidak komersil. Narasumber yang diwawancarai mengenai NYIA 
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merupakan nara sumber yang benar-benar paham mengenai seluk-beluk 

awal isu pembangunan hingga saat ini, agar berita yang disampaikan oleh 

RRI relevan dengan apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu 

pemberitaan mengenai NYIA ini disampaikan dengan benar kepada 

publik. Berita yang disiarkan oleh RRI merupakan berita yang benar-benar 

terjadi di lapangan, RRI tidak berpihak kepada golongan manapun atau 

hanya berpihak kepada pemerintahan, RRI menyampaikan kebenaran dan 

berpegang teguh kepada etika jurnalistik dan sumpah triprasetya RRI. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat ditarik 

kesimpulannya maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang 

bermanfaat bagi RRI yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. 

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti mendalam mengenai 

persepsi pendengar terhadap pemberitaan. Peneliti selanjutnya juga 

disarankan agar menetapkan kriteria narasumber yang lebih detail 

sehingga lebih fokus dan mampu mewakili karakteristik yang 

diinginkan secara tepat. 

2. Bagi RRI Pro 1 berdasarkan hasil penelitian maka RRI sudah 

dianggap menyampaikan siaran berita yang baik dan benar. 

Dengan pemberitaan yang disiarkan RRI sudah seharusnya 

mengedukasi para pendengarnya dengan menyajikan berita-berita 

yang berkualitas agar setiap waktu memberitakan kebenaran untuk 
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khalayak ramai. Melalui Paguyuban Kru dan Monitoring untuk 

tetap menjadi penjaga serta memberikan kritikan dan masukan jika 

RRI Pro 1 menyimpang dalam menyiarkan beritanya. 

 

 


