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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada waktu yang 

ditentukan uraian pada bab-bab sebelumnya, tentang strategi media surat kabar 

dalam penyajian isi berita kejahatan terhadap perempuan di surat kabar Pekanbaru 

MX.  

 Dapat disimpulkan pada isi berita kejahatan terhadap perempuan di surat 

kabar MX Pekanbaru, pada kategori berita perkosaan terdapat 5 berita yang 

termasuk dalam unsur hard news. Pada nilai berita terdapat 3 yang termasuk  

dalam unsur menarik. Dalam kategori fakta, informasi yang diperoleh termasuk 

dalam unsur nyata.  pada penulisan berita terdapat 1 berita yang termasuk dalam 

kategori 5W+1H. Pada sumber berita, berita berasal dari pihak kepolisian. Dalam 

kategori aktual, berita belum memenuhi unsur aktual.  

 Pada kategori berita pembunuhan terdapat 2 berita dalam unsur hard 

news. Pada nilai berita terdapat 2 berita yang termasuk dalam unsur menarik. Pada 

fakta berita, berita termasuk dalam kategori fakta. Pada penulisan berita terdapat 1 

berita yang memenuhi unsur 5W+1H. Pada sumber berita, informasi yang 

diperoleh dari pihak kepolisian. Pada kategori aktual, belum memenuhi unsur 

aktual.  

 Dalam kategori berita penganiayaan terdapat 3 berita yang termasuk 

dalam unsur hard news. Pada nilai berita terdapat 3 berita yang termasuk dalam 

unsur menarik. Dalam fakta berita, berita termasuk dalam unsur nyata. Pada 

penulisan berita terdapat 3 berita yang memenuhi unsur 5W+1H. Pada sumber 

berita, informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian. Dalam kategori aktual, 

belum memenuhi unsur aktual.  

 Pada strategi media surat kabar dalam penyajian isi berita kejahatan 

terhadap perempuan di surat kabar Pekanbaru MX lebih mengarah pada Hard 

news, menarik dan berdasarkan dari kejadian nyata.  
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B. Saran  

 Dari beberapa temuan penelitian dan kesimpulan yang telah penulis 

paparkan diatas, ada beberapa saran yang perlu direkomedasikan bagi pihak 

Pekanbaru MX  ialah :  

1. Pekanbaru MX dalam menyajikan berita diharapkan memperhatikan 

kecepatan pada laporan.  

2. Pekanbaru MX diharapkan lebih memperhatikan aktualitas berita agar 

berita lebih menarik untuk dibaca.  


