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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1       Kesimpulan 

  Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dilakukan sesuai 

dengan langkah-langkah yang dituntut dan telah dilaksanakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari 106 unit analisis berita kriminal yang telah ditentukan oleh 

peneliti, tema yang sering muncul pada deks kriminal adalah 

kejahatan narkoba, miras, dan judi.  

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 di deks kriminal 

surat kabar Harian Jawa Pos Radar Semarang periode 1 Agustus – 30 

September 2017 sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan kecilnya persentase terjadinya pelanggaran di 

beberapa kategori. Tidak ada persentase pelanggaran yang mencapai  

sepuluh persen. Bahkan untuk kategori berita bohong dan fitnah, 

menyiarkan identitas korban kejahatan asusila, dan menyebutkan 

identitas anak pelaku kejahatan tidak terdapat pelanggaran sama 

sekali. Meski persentase pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 4 

dan 5 kecil,  namun pelanggaran-pelanggaran ini tetap harus lebih 
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diperhatikan oleh para wartawan agar dapat menyajikan sumber 

informasi yang baik bagi masyarakat. 

3. Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5 yang 

terdapat di berita kriminal surat kabar Harian Jawa Pos Radar 

Semarang terdapat pada judul dan konten berita yang diteliti. Dari 

beberapa pelanggaran tersebut, peneliti melihat bahwa pelanggaran 

Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 yang paling banyak ditemukan, 

khususnya dalam kategori tulisan sadis. 

5.2   Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti peroleh 

selama melakukan penelitian, maka peneliti mengajukan sedikit saran kepada 

Surat kabar Harian Jawa Pos Radar Semarang sebagai media penyaji informasi 

bagi masyarakat. Sudah seharusnya penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap 

pemberitaannya harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Kualitas 

pemberitaan dan rasa tanggung jawab yang besar untuk menghadirkan informasi 

yang faktual dan objektif menjadi harga mati untuk setiap perusahaan media 

sebagai sumber informasi bagi semua masyarakat. Dengan pemberitaan yang 

baik, akan menimbulkan pula banyak hal positif bagi pembaca dan timbal balik 

yang baik pula bagi media tersebut. 

 

 

 


