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BAB VI 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari data yang diperoleh berdasarkan analisis diatas, disimpulkan 

bahwa pembuatan berita pada surat kabar Tribun Pekanbaru melalui 

proses yang sangat panjang yakni dimulai dari menemukan dan membuat 

rancangan berita yang dilakukan oleh redaksi. Adapun rancangan berita di 

surat kabar Tribun Pekanbaru yang dibuat oleh redaksi adalah sebuah 

konsep berita yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan 

dan tidak memihak kepada satu pihak. 

Proses ini dilakukan oleh wartawan itu sendiri pada saat turun 

lapangan. Wartawan melakukan peliputan berita setelah itu berita dikirim 

ke redaktur, lalu setelah redaktur memeriksa lanjut diperiksa lagi oleh 

korektor, setelah itu diperiksa oleh manajer cetak, dan terakhir diperiksa 

oleh manajer produksi. Dengan pemeriksaan panjang ini agar berita 

terhindar dari berita hoax dan tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada 

dilapangan. Hingga berita tersebut siap untuk diterbitkan. 

Adapun kriteria berita yang dimuat di Tribun Pekanbaru adalah 

yang pertama adalah berita harus akurat, ini diperlukan untuk dapat 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap berita. Yang kedua adalah 

berita harus seimbang, maksudnya adalah berita tersebut berita yang 

dilaporkan wartawan sesuai dengan fakta di lapangan. Yang ketiga berita 

harus objektif, adalah berita di Tribun Pekanbaru tidak pernah 

memasukkan prasangka pribadi wartawan pada saat penulisan berita. Yang 

keempat adalah berita harus singkat dan jelas, pada surat kabar Tribun 

Pekanbaru berita yang dimuat adalah berita yang singkat, jelas dan tetap 

memerhatikan unsur 5W1H. Dan yang kelima adalah berita harus baru, 

seriap harinya Tribun Pekanbaru menyajikan berita yang baru dan update 

terutama pada halaman headline. Dan pada headline Tribun Pekanbaru 

menerapkan konsep multi angle. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep 

surat kabar pada umumnya, pada berita headline terdapat banyak angle 



59 
 

dari sebuah berita, hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami 

sebuah berita terebut. 

B. Saran  

Saran yang diberikan penulis dalam penellitian ini adalah beberapa hal 

berikut ini :  

1. Dibutuhkan penambahan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan 

kebutuhan Tribun Pekanbaru dan kelengkapan sarana prasarana guna 

menunjang keobjektivan dan netralitas berita lebih tinggi lagi dan untuk 

menghindari adanya kendala-kendala teknis yang ke depannya mungkin 

terjadi. Selain itu, hal ini penting untuk dilakukan agar berita yang 

disajikan dapat up to date, sehingga pembaca dapat terus menikmati 

berita yang terbaru sepeti yang mereka inginkan. 

2. Diperlukan kerja sama yang baik antara pihak Tribun Pekanbaru dengan 

narasumber guna menjaga keakuratan berita yang ditayangkan. Pihak 

Tribun Pekanbaru harus dapat berupaya lebih keras lagi mewawancarai 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam sebuah berita, atau bahkan 

siapapun yang ada disekitar lokasi, jikalau diperlukan harus dimintai 

keterangan. 

3. Dalam proses penyajian berita yang telah melalui proses editing cukup 

ketat, perlu dipertahankan dengan baik, agar keseimbangan berita tetap 

terpenuhi dan kode etik jurnalistik tetap terjaga. 

4. Penelitian yang masih jauh dari sempurna ini dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi bagi peneliti selanjutnya guna menyempurnakan 

penelitian ini. 

 


