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BAB V 

PENUTUP 

 

    

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisis tentang pembingkaian berita yang dilakukan oleh media 

Serambi Indonesia tentang hukum cambuk di Aceh berdasarkan empat isu utama, 

maka dapat disimpulkan ada delapan representasi yang dihasilkan; (1) Hukum 

cambuk melindungi hak-hak perempuan, (2) Hukum cambuk mendiskriminasi 

perempuan, (3) hukum cambuk sebagai hukum yang ringan, (4) Pro kontra terhadap 

Hukum cambuk di lapas, (5) Hukum cambuk mendapatkan apresiasi dari 

masyarakat, (6) Hukum cambuk jadi tontonan wisatawan, (7) Hukum cambuk 

sebagai hukum yang diskriminatif, (8) Hukum cambuk tidak mempengaruhi 

investasi di Aceh. 

Dari analisis ditemukan juga bahwa sikap media online Serambi Indonesia 

mendukung (pro) terhadap hukum cambuk di Aceh, sikap media online Serambi 

Indonesia pro terhadap hukum cambuk di pengaruhi oleh pekrja media (latar 

belakang, pendidikan, dan kompetensi) media itu sendiri, dan juga dipengaruhi oleh 

luar media (pemerintah, masyarakat). praktik jurnalistik yang dilakukan oleh media 

Serambi Indonesia dengan kriteria  sebagai berikut: Media Serambi Indonesia 

menggunakan narasumber dalam mengkontruksi realitas dalam sebuah berita, dan  

Penggunaan bahasa yang sederhana dalam mengkontruksikan realitas sehingga 

terbentukan lah representasi dan sikap media.   

Temuan penelitian ini mendukung  teori hirarki pengaruh yang menyebutkan 

bahwa realitas yang dikontruksikan oleh media Serambi Indonesia mendukung 
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pelaksanaan hukum cambuk di Aceh, bentuk dukungan yang dilakukan oleh 

Serambi Indonesia dikontruksikan karena adanya pengaruh dari pekerja media dan 

luar media, sehingga memperjelas sikap media itu sendiri. Media Serambi 

Indonesia sebagai obyek dalam penelitian ini telah membuktikan salah satu 

pandangan dari paradigma kontruksionis yang memandang bahwa berita bukanlah 

refleksi dari realitas, ia hanyalah kontruksi dari relitas, fakta tersebut melahirkan 

representasi yang berbeda terhadap hukum cambuk di Aceh. 

 

5.2. Saran 

Suatu media dalam melakukan framing terhadap sebuah isu tentu memiliki 

maksud dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi, dan ideologi media.  Meski tiap-

tiap media memiliki visi dan misi yang berbeda, namun media tidak boleh terlepas 

dari kode etik jurnalistik yang mengedepankan kepentingan publik. Dalam 

pemberitaan, kusus hukum cambuk media Serambi Indonesia  harus memberikan 

perimbangan dalam penyampaian informasi  tertunya berlandaskan undang-undang 

yang telah ditetapkan, sehingga berita hukum cambuk yang hadir dipublik dapat 

mengakomodir kepentingan semua pihak. Masyarakat yang membaca  berita pun 

harus teliti dan memverikasi berita yang dihadirkan oleh media, hal ini dilakukan 

untuk menghindari adanya berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

a) Secara teoritis 

Adanya penelitian lanjutan tentang isu-isu hukum cambuk di media massa 

kususnya dengan menggunakan analisis framing sehingga dapat dilihat 

perbedaan dan persamaan hasil penelitian yang pengutan teoritis. 

b) Secara Akademis 
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Dalam pemberitaan, media sudah seharunya membemberikan perimbangan 

baik dalam memilih narasumber dan penggunaan bahasa sehingga 

mengakomodir semua pihak. 

c) Secara Praktis 

Dalam konstruksi sosial media massa, terdapat perbedaan antara fakta di 

lapangan dengan realitas media karena pada dasarnya berita merupakan hasil 

konstruksi, sehingga diharapkan kepada masyarakat khalayak pembaca agar 

lebih cermat dan kritis dalam memaknai dan mengkonsumsi sebuah berita di 

media massa. 

 

 


