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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

    Setelah menganalisa pesan sosial foto jurnalistik pada surat kabar harian 

Riau Pos edisi 18 Juni-16 Juli dalam rubrik Ramadhan 1436 H, penulis 

menyimpulkan bahwa Riau Pos khususnya didalam rubrik Ramadhan 

memiliki foto jurnalistik yang menggambarkan kegiatan-kegiatan atau acara-

acara yang positif dan bermanfaat berbau keislaman yang sudah menjadi 

tradisi di bulan Ramadhan. Namun dari edisi Ramadhan ini, Riau Pos belum 

sepenuhnya mengangkat makna pesan sosial yang terkandung didalam foto, 

karena dari beberapa foto, penulis hanya mendapatkan delapan foto saja, itu 

juga dikarenakan banyaknya foto yang memiliki makna pesan sosial yang 

sama, sehingga penulis hanya mengambil salah satunya saja.  

    Jadi, delapan foto jurnalistik yang penulis teliti semuanya itu 

mengandung pesan sosial untuk mengajak pembaca agar berbuat kebaikan 

kepada sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri 

maupun orang lain di bulan Ramadhan. Foto-foto jurnalistik Surat Kabar 

Riau Pos edisi Ramadhan lebih banyak menggunakan jenis foto General 

News, dikarenakan foto-foto tersebut menggambarkan suatu peristiwa atau 

kegiatan yang sudah direncanakan dan terjadwal sebelumnya. Nilai dari 

kedelapan foto juga mempunyai nilai yang sama yaitu bernilai Informatif, 

dimana isi dari berita-beritanya menyampaikan sebuah informasi. 

  

B. Saran  

1. Untuk Surat Kabar Harian Riau Pos  

Mengambil gambar foto yang menarik dan dapat menyentuh hati 

pembacanya dengan pesan sosial yang akan disampaikan bukan merupakan 

hal yang mudah untuk dilakukan. Membutuhkan kekreatifan, ketekunan serta 

kesbaran yang tinggi sehingga dapat dapat memperoleh gambar foto seperti 

yang diharapkan dengan kualitas tinggi. Terkait   



 84 

dengan hal tersebut, saran peneliti untuk fotografer Surat Kabar Harian 

Riau Pos lebih memperhatikan lagi unsur-unsur fotografi ketika memotret, 

agar lebih menarik untuk dilihat serta pesan yang ingin disampaikanpun 

lebih mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Selain itu, fotografer juga 

harus mempertimbangkan hasil foto tersebut untuk memenuhi 

kebutuhannya, apakah foto yang dihasilkan sudah memenuhi kebutuhan, 

baik kebutuhan Surat Kabar Harian Riau Pos itu sendiri dalam 

menyampaikan berita maupun pesan yang ingin disampaikan. 

2. Untuk pembaca  

Salah satu aplikasi terkait dengan penelitian ini adalah media 

dakwah melalui foto jurnalistik yang mengandung pesan sosial 

didalamnya. Dimana penelitian ini mengangkat tema Ramadhan 1436 H. 

Seluruh foto jurnalistik yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai 

kegiatan umat muslim ketika bulan Ramadhan tiba. Pesan sosial sendiri 

diharapkan dapat menimbulkan tindakan prososial ketika pesan sosial 

tersebut tersampaikan kepada pembacanya. 

Melalui cara ini tentu akan lebih mudah untuk dimengerti oleh 

masyarakat karena pesan yang ingin disampaikan tergambar dengan jelas 

serta membuat pembacanya atau khalayak lebih dapat memahami kondisi 

yang sebenarnya terjadi pada suatu objek dalam foto jurnalistik yang 

disampaikan, dengan begitu rasa prososial yang ditimbulkan akan lebih 

besar. 

Kebersamaan antar umat muslim, saling membantu dan 

memperdulikan antar sesama, shadaqoh serta berbagi merupakan beberapa 

wujud nyata yang dapat digambarkan melalui foto jurnalistik yang 

mengandung pesan sosial didalamnya. Memotret dan kemudian 

memuatnya dalam surat kabar mengenai kegiatan-kegiatan dalam bulan 

Ramadhan dapat dimanfaatkan untuk mengajak kepada orang lain untuk 

berprilaku sosial. 

Melakukan perilaku sosial tidak harus dalam bentuk memberikan 

langsung berupa materi maupun psikologi, do’a dapat merupakan bentuk 



 85 

bantuan dari kepedulian kita terhadap sesama. Selain itu terkait dengan 

foto jurnalistik kita juga dapat memotret suatu peristiwa yang mengandung 

pesan sosial didalamnya dan dapat mempublikasikannya dengan cara salah 

satunya mengirim gambar foto kepada redaksi surat kabar, atau melalui 

hal yang simpel dengan menggugahnya di sosial media. Jika tidak dimulai 

dari diri sendiri untuk prososial kepada saudara-saudara kita kemudian 

siapa lagi. 


