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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menjalani serangkaian proses penelitian, peneliti dapat 

merumuskan kesimpulan terkait hasil yang diperoleh. Sesuai dengan inilah untuk 

menguji dan mengetahui apakah objektivitas berita foto jurnalistik pada surat 

kabar pekanbaru pos sudah sangat objektif.  

Dari hasil analisis yang didapatkan oleh peneliti yaitu objektivitas berita 

foto jurnalistik didapatkan keseluruhan indikator yaitu rata-rata 85%. Adapun 

hasil persentasenya adalah akurasi kesesuaian judul dengan foto sebanyak 11 

point dan persentase sebesar 85%, akurasi pencantuman waktu terjadinya 

peristiwa sebanyak 7 point dengan persentase 54%, akurasi penggunaan data 

pendukung sebanyak 8 point dengan persentase sebesar 62% dan akurasi 

faktualitas sebanyak 13 point dengan persentase sebesar 100%. Sedangkan 

indikator Fairness, untuk fairness ketidak berpihakan sumber didapatkan 13 point 

dengan prsentase sebesar 100% dan fairness ketidak berpihakan fisik kolom yaitu 

9 point dengan persentase sebesar 77%. Dan yang terakhir adalah Validitas, untuk 

validitas atribusi mendapat 13 point persentase sebesar 100% dan validitas 

kompetensi pihak yang dijadikan sumber mendapat 13 point dengan persentase 

sebesar 100%.  

Jadi, dari data yang diperoleh tersebut membuktikan bahwa Pekanbaru Pos 

telah memberikan berita dan foto yang sangat objektiv. Terlihat dari indikator 

yang berada pada interval 76%-100% yang tergolong sangat objektif. 

  

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menyampaikan beberapa saran. Pekanbaru pos merupakan media cetak harian 

yang cukup besar di Riau harusnya pihak media dapat memberikan pemberitaan 

yang terbaik. Memberikan hal yang konsisten terhadap isi dari pemberitaan pada 

surat kabar harian Pekanbaru Pos, dan mampu bersaing dengan media cetak 

lainnya di Pekanbaru.  
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Selain itu Pihak media pekanbaru pos hendaknya memberikan berita foto 

yang aktual tekusus dalam akurasi pencantuman waktu pada berita dan foto yang 

mendapatkan persentase yang rendah pada 13 sampel. Akurasi pencantuman 

waktu terjadinya peristiwa sangatlah penting, bahwa berita dan foto harus 

memiliki waktu yang jelas agar publik agar terlihat semakin nyatanya peristiwa di 

foto dengan diberita yang dibuat oleh reporter.  

 Reporter harus mampu menyajikan objektivitas berita dan foto yang baik 

untuk menunjang kualitas pemberitaan media harian surat kabar yang terbaik pula 

di Pekanbaru.  


