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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Merujuk pada uraian hasil penelitian yang sudah penulis sampaikan 

pada pembahasan sebelumnya dan berdasarkan data-data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa media online GoRiau.com Pekanbaru dalam penerapan bahasa 

jurnalistik pada berita kriminal rubrik Hukrim edisi November 2017 

berdasarkan prinsip bahasa jurnalistik yang dikemukakan oleh Rosihan 

Anwar masih terdapat kesalahan. Penulisan berita kriminal  pada tanggal 1-30 

November 2017 masih melanggar prinsip tidak ringkas, terdapat kesalahan 

ejaan dan tanda baca, terdapat kalimat yang tidak singkat, masih ditemukan 

kata atau kalimat mubazir, kesalahan dalam penulisan istilah asing dan 

akronim (singkatan), serta terdapat ungkapan klise dan kalimat yang 

monoton. Hal ini diperoleh melalui proses analisis berdasarkan indikator 

prinsip bahasa jurnalistik yang ringkas, jelas, singkat, tertib dan menarik. 

 

B. Saran 

Sebagai langkah terakhir dari proses penulisan ini, maka penulis 

mencoba memberikan beberapa saran ataupun masukan yang berkaitan 

dengan persoalan yang penulis angkat. Hal ini tentu sesuai dengan 

kemampuan penulis, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan, 

diantaranya: 

1. Penulis menyarankan instansi dan para jurnalis tetap mengikuti serta taat 

pada kaidah penulisan yang telas disepakati. Bahasa jurnalistik merupakan 

hal yang sangat penting, oleh karena itu media online GoRiau.com 

Pekanbaru bisa lebih memahami dan memperhatikan bagian dari bahasa 

jurnalistik, yaitu kaidah ringkas, jelas, singkat, tertib dan menarik. 
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2. Para jurnalis semestinya jeli dalam memilih kata agar lebih hemat kata dan 

tidak menuliskan kata-kata mubazir sehingga pembaca mudah memahami 

dan berita menjadi enak untuk dibaca. 

3. Penulis berharap agar media GoRiau.com Pekanbaru meningkatkan 

kemampuan sumber daya wartawan dengan cara memberikan pelatihan 

jurnalistik sehingga para jurnalis dapat menulis dengan lebih baik dan taat 

azas. 

4. Penulis berharap para jurnalis sebelum menyajikan atau menyebarkan 

berita tersebut kepada para pembaca agar terlebih dahulu membaca 

kembali sehingga tidak lagi ditemukan kesalahan dalam penggunaan 

bahasanya. 

5. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari 

kata sempurna. Untuk itu penulis berharap bagi penelitian selanjutnya 

dapat menelaah lebih dalam mengenai topik ini, khususnya bagi peneliti 

dalam bidang studi Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik. 

 


