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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka diperoleh kesimpulan berikut untuk menjawab rumusan masalah yang ada 

mengenai kualitas isi pemberitaan pencurian aset budaya di Museum Sonobudoyo 

Yogyakarta pada detik.com dan kompas.com tidak cukup terpeuhi. Hal ini terbukti 

dengan: 

1. Total persentase pemberitaan yang lengkap dari detik.com dan kompas.com 

sebesar 10,7%. Artinya, terdapat indikasi rendahnya kesadaran para 

pemangku pemberitaan pada portal berita (detik.com dan kompas.com) dalam 

memberitakan informasi terkait kasus pencurian aset budaya di Museum 

Sonobudoyo, khususnya dalam pemenuhan unsur 5W1H. Dalam hal 

pemenuhan unsur 5W1H, portal berita detik.com dan kompas.com memiliki 

nilai sangat buruk (sangat tidak profesional).  

2. Total persentase pemberitaan yang menunjukkan ketepatan dalam hal 

redaksional dari detik.com dan kompas.com sebesar 32,1%. Angka ini 

menunjukkan persentase ketepatan penulisan redaksional yang terkandung 

pada berita. Artinya, terdapat indikasi rendahnya kesadaran para pemangku 

pemberitaan pada portal berita (detik.com dan kompas.com) dalam 

memberitakan informasi terkait kasus pencurian aset budaya di Museum 

Sonobudoyo, khususnya dalam pemenuhan penulisan secara redaksional. 

Dalam hal pemenuhan penulisan secara redaksional, portal berita detik.com 

dan kompas.com memiliki nilai buruk (tidak profesional). 

3. Total persentase pemberitaan yang menunjukkan jumlah responden dari 

detik.com dan kompas.com sebesar 50,0%. Angka ini menunjukkan 

rendahnya kesadaran para pemangku pemberitaan pada portal berita 

(detik.com dan kompas.com) dalam memberitakan informasi terkait kasus 

pencurian aset budaya di Museum Sonobudoyo, khususnya dalam pemenuhan 

jumlah responden. Dalam hal pemenuhan jumlah responden yang lebih dari 
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satu pihak, portal berita detik.com dan kompas.com memiliki nilai buruk 

(tidak profesional). 

Portal berita detik.com dan kompas.com dengan data yang ada, secara 

statistik terbukti tidak berbeda terhadap kualitas pemberitaan pencurian aset 

budaya di Museum Sonobudoyo. Kualitas pemberitaan yang ada tergolong 

rendah. Hal ini terbukti dengan nilai odds ratio untuk completness sebesar 

5,840703. Artinya, untuk probabilitas tidak lengkapnya unsur berita 5W1H 

detik.com memang jauh lebih tinggi daripada kompas.com. Namun dalam segi 

accuracy dan balance dengan data yang ada, secara statistik diketahui bahwa 

kualitasnya sama-sama buruk. 

 

6.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yakni : 

1. Untuk kedua portal berita yang namanya sudah tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat modern sekarang ini agar lebih memperhatikan kualitas 

pemberitaan khususnya untuk hal yang berkaitan dengan permasalahan 

kasuistik seperti ini. Peran serta media dalam pemberitaan diharapkan dapat 

membantu pemerintah menemukan benang merah akan kasus pencurian ini. 

Sejarah yang hilang harus segera ditemukan agar tidak dianggap tiada pernah 

ada. Ditambah lagi kasus pencurian ini sudah lima tahun berlalu, namun 

pemberitaan yang ada masih saja tidak menunjang untuk penyelesaian kasus. 

2. Penulis menyadari bahwa hasil studi ini masih jauh dari kata sempurna oleh 

karena itu diharapkan penelitian ini dapat ditingkatkan lagi dengan 

menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda maupun penambahan 

kategori yang lebih variatif dan bermanfaat. Serta penambahan jumlah sampel. 

 

 

 

 


