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BAB III 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang telah ditampilkan pada 

bagian pembahasan, peneliti merinci kesimpulan serta saran mengenai penelitian 

tentang keberimbangan pemberitaan kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul 

pada SKH Tribun Jogja periode Juli sampai September 2013.    

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan pemberitaan kasus korupsi dana 

hibah Persiba Bantul ini, peneliti menemukan nilai  keberimbangan berita yang 

sangat kecil pada pemberitaan kasus korupsi ini. Hal ini terlihat dari adanya 

elemen-elemen alat ukur yang digunakan untuk melihat keberimbangan 

pemberitaan tersebut berdasarkan unit analisis yang telah ditentukan pada 

penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, SKH Tribun Jogja  mencoba untuk membuat berita 

menjadi seimbang dengan hanya menampilkan 20 berita (47,6%)  yang terdapat 

elemen source bias atau menampilkan berita satu sisi, sedangkan 22 berita lainnya 

(52,4%)  menampilkan berita dua sisi. Sementara dua unsur lainnya, yaitu  slant 

dan representasi pro dan kontra terlihat pada sebagian besar pemberitaan kasus 

korupsi dana hibah Persiba Bantul ini. Pada unit analisis slant, pemberitaan 

dengan pemberian kritik (54,8%) lebih mendominasi dibandingkan pemberitaan 

dengan penggunaan pujian (19.1%). Begitupun pada representasi pro dan kontra, 

berita yang berisi alinea porsi sama untuk pihak pro dan kontra hanya 19%. 
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Berdasarkan hasil temuan tersebut, secara umum SKH Tribun jogja belum 

sepenuhnya menerapkan keberimbangan pada pemberitaannya, sehingga 

menunjukkan indikasi ketidakberimbangan pemberitaan kasus korupsi dana hibah 

Persiba Bantul pada periode Juli sampai September 2013. 

B. Saran 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari adanya kekurangan dan 

kelemahan. Seperti pada saat pengkodingan, peneliti terkadang harus membaca 

berita tersebut lebih teliti untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai alat ukur 

yang ada serta dengan definisi operasional yang telah ditentukan. Hasil akurat dan 

tidak akuratnya pengkodingan sangat mempengaruhi jawaban atas rumusan 

masalah pada penelitian ini, sehingga peneliti harus sangat teliti dalam 

menentukan ada tidaknya unit analisis dalam berita-berita tersebut. Namun, 

peneliti sangat terbantu dengan adanya kesamaan persepsi dengan pengkoder 

kedua sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam uji reliabilitas, hingga 

penelitian ini dapat dianggap reliabel dan akurat. 

Selain itu, karena terbatasnya waktu yang dilakukan dalam penelitian ini objek 

berita yang peneliti pakai hanya menggunakan media massa SKH Tribun Jogja 

pada periode Juli sampai September 2013. Sementara kasus korupsi ini belum 

selesai dan terus menjadi berita di SKH Tribun Jogja. Akan menjadi lebih baik 

dan akurat hasilnya jika penelitian keberimbangan pemberitaan kasus korupsi 

dana hibah Persiba Bantul ini dilakukan sampai kasus korupsi selesai. 
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