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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

 Sebagaimana yang telah di jelaskan peneliti dalam bab pendahuluan, 

tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pers Pancasila 

pada Program Acara Metro Pagi di Metro TV yang benar-benar murni peneliti 

pilah tentang berita politik. 

 Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tersebut, mengenai 

penerapan Pers Pancasila, maka dapat disimpulkan data-data yang didapatkan 

baik diambil dari dokumentasi (Analisis Isi), maupun dari pihak lain dapatlah 

ditarik sebuah kesimpulan : 

1. Kesimpulan yang didapat melalui wawancara yang dilakukan peneliti, 

seperti yang dikatakan oleh pekerja di bagian divisi redaksional bahwa PT. 

Media Indonesia, Metro TV melalui para pekerja jurnalisnya selalu 

memperhatikan syarat-syarat yang berlaku di dalam peraturan perundang-

undangan. Serta selalu mencoba menerapkan sistem pers yang digunakan 

di Indonesia dalam setiap produk program acaranya. Khususnya pada 

program acara Metro Pagi, setiap tim yang bertugas mulai dari para 

wartawan hingga divisi redaksional atau editor selalu merujuk pada Pers 

Pancasila atau pengamalan-pengamalan dari sila yang ada pada Pancasila 

agar tetap pada jalur yang sesuai yaitu dalam pengkategorian berita-berita 

yang telah di dapatkan dari lapangan sebelum sampai pada khalayak. 

2. Bahwa dari setiap berita politik yang disajikan pada program acara Metro 

Pagi, peneliti selalu mendapati pengamalan terhadap sila-sila pada 

Pancasila. Bahwa beritanya benar-benar berita yang didapatkan dari 

lapangan oleh wartawan Metro TV dan melalui proses editing oleh bagian 

redaksional. Walau peneliti mendapati terdapat beberapa pelanggaran pada 

pengamalan sila di dalam Pancasila, meski demikian benar bahwasanya 

Program Acara Metro Pagi telah menerapkan Pers Pancasila sedemikian 

rupa. 
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3. Bahwa setiap pekerja jurnalis di PT. Media Indonesia, Metro TV,  

khususnya program acara Metro Pagi memahami mengenai Sistem Pers 

yang berlaku di Indonesia dan Pers Pancasila serta mampu dalam 

menerapkannya ke dalam setiap produk jurnalisnya. 

V.2 Saran 

 Dalam penelitian ini, bagaimana pun juga usaha yang telah dilakukan tentu 

masih terdapat kekurangan baik disebabkan kemampuan peneliti, maupun 

keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Namun demikian, data yang 

terungkap dari penelitian ini yang sekirannya dapat dijadikan masukan. 

 Oleh karena itu dari hasil analisis dan kesimpulan diatas mengenai 

penerapan Pers Pancasila terhadap program acara Metro Pagi, peneliti bermaksud 

memberikan saran-saran yang sekiranya dapat diambil manfaatnya oleh berbagai 

pihak yang memerlukan. 

1. Untuk PT. Media Indonesia, khususnya program acara Metro Pagi 

kedepannya agar lebih memperhatikan lagi bagaimana pemberitaan berita 

dapat menjadi minat para pemirsa, dan menjadi nilai positif buat pemirsa 

yang menyaksikan. Supaya tetap menjadi pilihan utama khalayak dalam 

pencarian berita yang berkualitas. 

2. Untuk pihak wartawan yang saat ini sedang aktif bekerja dalam mencari 

berbagai informasi, agar lebih memperhatikan lagi bagaimana proses 

pencarian dan penulisan sesuai Sistem Pers yang berlaku dan Pers 

Pancasila untuk nantinya akan dimuat di program acara, tentunya dengan 

menggunakan gaya penulisan yang semestinya yaitu kaedah-kaedah 

jurnalistik dan bahasa jurnalistik. 

3. Untuk pihak redaksi atau editor yang akan melakukan proses editing 

terhadap berita yang di dapatkan oleh wartawan sebelum disajikan pada 

program acara berita kepada khalayak, untuk tetap berkiblat terhadap kode 

etik jurnalistik sebagaimana mestinya dan lebih memperhatikan Sistem 

pers, maupun Pers Pancasila. Agar tidak didapati kekeliruan atau 

kesalahan dalam berita yang akan di publish. Dengan begitu berita-berita 
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yang tersaji lebih menarik, berkualitas dan menjadi keuntungan tersendiri 

untuk PT. Media Indonesia, Metro TV. 
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