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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 
1. Berdasarkan pemaparan hasil temuan di lapangan bahwa 

wartawan media online Jurnal Pantura.id dalam 

menghasilkan berita menggunakan strategi-strategi dalam 

peliputan berita yang meliputi strategi pra liputan, strategi 

pelaksanaan liputan, dan strategi pasca liputan yang 

berdasarkan pada Kode Etik Jurnalistik, UUD Pers, dan 

Jurnalisme Positif. Dari proses strategi-strategi yang 

digunakan tersebut, kemudian penulis menyimpulkan 

bahwa strategi komunikasi yang digunakan wartawan 

Jurnal Pantura.id dalam menghasilkan berita sesuai dengan 

strategi komunikasi menurut Anwar Arifin yang meliputi 

strategi penyusunan pesan, strategi memilih dan 

menetapkan komunikator, strategi penetapan konteks fisik, 

dan strategi pencapaian efek. 

2. Tugas seorang wartawan memang tidak mudah. Ada 

beberapa faktor yang mendukung wartawan Jurnal 

Pantura.id dalam menghasilkan berita yaitu peralatan yang 

memadai, mempunyai banyak teman atau relasi, 

mempunyai pengalaman menjadi wartawan, dan 

mengadakan rapat sebelum liputan. Sedangkan faktor 

penghambat wartawan Jurnal Pantura.id dalam 

menghasilkan berita yaitu narasumber yang sulit ditemui, 

narasumber yang tidak cakap dalam berbicara atau 

berbelit-belit, lokasi liputan yang sulit dijangkau, batas 

akhir pengumpulan berita (deadline), dan hasil liputan 

yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan strategi-strategi yang tepat seperti strategi 

komunikasi wartawan media online Jurnal Pantura.id agar 

dapat menghasilkan berita yang mengedepankan 

obyektivitas, keakuratan, meningkatkan kepercayaan 

publik, membentuk sumber daya manusia yang bermoral 

dan berkepribadian baik. 

 

B. Saran-Saran 
1. Dalam proses pencarian berita, sebagai seorang wartawan 

harus dapat bekerja dengan penuh kesabaran, agar bisa 
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mendapatkan berita yang diinginkan. Selain itu, 

meningkatkan daya kreatifitas dalam mencari dan 

mengolah informasi sangat dibutuhkan, agar berita yang 

dihasilkan dapat memberikan efek yang positif terhadap 

publik. Dengan menerapkan hal-hal tersebut, diharapkan 

Media online Jurnal Pantura.id dapat menjadi media online 

yang berkembang dan lebih maju ke depannya. 

2. Sebagai seorang wartawan harus mampu memahami 

strategi-strategi komunikasi dalam peliputan berita, selalu 

mengedepankan obyektivitas dan keakuratan dalam 

membuat berita, agar dapat meningkatkan kepercayaan 

publik. Karena hal tersebut jika tidak diterapkan dengan 

baik dapat memicu pandangan buruk terhadap media 

online yang telibat. 


