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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1.  Kesimpulan 

Penelitian reception analysis yang menggunakan pendekatan 

deskriptif ini melihat bagaimana penerimaan informan terhadap pemberitan 

konflik pada media online merdeka.com, yang selanjutnya diinterpretasikan 

daam kehidupan mereka sehari-hari. Informan diwakili oleh empat subjek 

penelitian yang peneliti bagi berdasarkan dengan latarbelakang agama 

masing-masing. Keempat subjek penelitian ini adalah khalayak aktif pada 

keorganisasian yang beraviliasi terhadap agama masing-masing.  

Metode penelitian analisis memepunyai kode-kode untuk membaca 

teks media seperti apa. Kode-kode yang di maksud adalah Dominant, 

Negotiate, dan Oppotional. Ketiga kode tersebut bisa terlihat pembaca lebih 

cenderung kepada ketiga kode tersebut. Contoh dominant yang dimaksud 

adalah ketika pembaca setuju dengan pemberitaan yang diberitakan di 

merdeka.com. Salah satu anggota organisasi cenderung kepada Dominant 

pada pemberitaan di merdeka.com, sedangkan ketiga informan lainnya 

cenderung kepada Negotiate.Negotiate sendiri cenderung tidak berpihak 

kepada siapa pun, dan mempunyai argument sendiri terhadap suatu 

pemberitaan.  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti mengkategorikan dalam 

tiap-tiap konten yang ada pada pemberitaan di merdeka.com seperti isu 

SARA, pemberitaan Ahok selama ini di merdeka.com, pemberitaan FPI 

selama di merdeka.com, dan sebagainya. Dari hasil analisis penelitian ini, 

peneliti menemukan hasil penerimaan dari anggota organisasi ekstra 
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Surabaya terhadapa pembeirtaan konflik antara Plt Gubernur DKI Jakarta 

Ahok dengan FPI yaitu Negotiate.  

V.2. Saran 

V.2.1. Saran Akademis 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mahasiswa yang meniliti 

dengan metedologi reception analysis lebih berhati-hati dan teliti dalam 

mengolah data penelitian yang bersifat deskriptif. Diharapkan juga dalam 

proses wawancara diperlukan kesabaran yang ekstra, karena informan tidak 

selalu ada waktu dan tidak selalu ada kesempatan untuk diwawancarai 

V.2.2. Saran Praktis 

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan kesulitan dalam meneliti. 

Kesulitan yang didapati adalah, kesulitan bertemu dengan informan untuk 

wawancara. Kesulitan yang lainnya adalah mengkategorikan panduan 

wawancara dan menganalisis wawancara dan dijadikan kedalam data 

matrix.  
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