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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat praktek komodifikasi konten dalam 

pengelolaan redaksi program News Room Today di Jak Tv, yaitu pemberitaan 

kematian suporter sepakbola Haringga Sirla. Komodifikasi konten tersebut 

terdapat pada satu paket berita dan tayangan pada segmen dialog pada periode 

pemberitaan September 2018. Komodifikasi konten yang dilakukan adalah 

informasi yang diolah sehingga menghasilkan berita yang terdiri dari isi berita 

dan visual berita. 

Dari jawaban yang diutarakan informan, kemudian peneliti menarik 

kesimpulan berdasarkan satu dari tiga aspek komodifikasi yang dikemukakan 

oleh Vincent Mosco, yaitu Komodifikasi Konten atau isi. Berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi dengan informan, komodifikasi pada konten terjadi 

pada redaksi News Room Today Jak Tv. Komodifikasi konten yang peneliti 

temukan ialah terdapat dalam paket berita yang tayang pada 24 September 2018, 

yaitu menggunakan kalimat-kalimat untuk memancing air mata juga kalimat 

yang tidak ramah terhadap jurnalisme konflik 

Pada konten visual komodifikasi yang peneliti temukan ialah pada visual 

penayangan video pengeroyokan Haringga Sirla, video tersebut telah tayang di 

Jak Tv juga diunggah dalam akun Youtube Jak Tv, namun tidak lama video 

tersebut ditarik kembali. Visual lain adalah video yang menunjukan video Ibu 

Haringga yang tengah larut dalam tangisan menangisi anaknya yang menjadi 

korban dalam pengeroyokan tersebut. 
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5.2. Saran-saran 

5.2.1. Saran Teoritis 

 Hasil dari penelitian diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca 

dalam menganalisis komodifikasi. Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada 

peneliti selanjutnya agar lebih menggali lagi mengenai aspek pada teori Komodifikasi 

Vincent Mosco dalam menganalisis media untuk memperkaya hasil penelitian yang 

ada. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisa kasus komodifikasi 

dengan menggunakan teori lainnya. Kemudian diharapkan juga untuk membahas 

tuntas ketiga aspek komodifikasi, yakni komodifikasi konten, pekerja dan khalayak.  

 

5.2.2. Saran Praktis 

 Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak 

terkait, yakni redaksi News Room Today Jak Tv. Yang mana sebagai media 

penyiaran, setiap media wajib memberikan program informasi dan edukasi, 

dimana tertera dalam UU penyiaran No 32. Televisi mempunyai fungsi sebagai 

media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. 

Sebagai media penyiaran ANTV menggunakan frekuensi publik yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaanya. Selain itu dalam 

memberikan informasi, diharapkan redaksi Jak Tv dapat memegang teguh 

prinsip jurnalisme damai. 

 


