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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat 

Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta terhadap 

objektivitas pemberitaan MetroTV dan tvOne mengenai isu politik menjelang 

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa menurut persepsi 

masyarakat pemberitaan MetroTV dan tvOne mengenai isu politik 

menjelang Pilpres 2019 adalah objektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

t satu sampel (One Sample t Test) yang menunjukkan bahwa rata-rata 

empirik persepsi masyarakat terhadap pemberitaan MetroTV dan tvOne 

secara signifikan (< 0,05) lebih tinggi daripada rata-rata ideal. 

2. Terdapat perbedaan persepsi masyarakat antara objektivitas pemberitaan 

MetroTV dengan tvOne mengenai isu politik menjelang Pilpres 2019. Hal 

ini dibuktikan oleh hasil uji t sampel independen (Independent Samples t 

Test) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat antara objektivitas 

pemberitaan tvOne mengenai isu politik menjelang Pilpres 2019 lebih 

tinggi daripada pemberitaan MetroTV. Hal ini didukung dari rata-rata skor 

persepsi objektivitas pemberitaan MetroTV sebesar 55,16 sedangkan rata-

rata skor persepsi persepsi objektivitas pemberitaan tvOne sebesar 58,41. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, penulis 

mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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1. Disarankan padapenelitian selanjutnya dengan tema yang sama untuk 

melakukan penelitian dengan lingkup pengambilan sampel yang lebih luas, 

sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasikan. 

2. Pada penelitian selanjutnya penulis menyarankan agar dilakukan pengujian 

keakuratan persepsi masyarakat tentang objektivitas pemberitaan, yaitu 

dengan membandingkannya dengan persepsi para pakar komunikasi atau 

praktisi media. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga 

penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya  

diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten 

dalam komunikasi dan media. 

4. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan positif bagi stasiun 

televisi, khususnya MetroTv dan tvOne dalam meningkatkan objektivitas 

pemberitaan. 
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