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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Adapun permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi surat kabar Radar Sampit dalam menjaga kualitas isi 

berita diera perkembangan teknologi sudah cukup baik. Hal ini berdasarkan 

sebagai berikut: 

1. Strategi Surat Kabar Radar Sampit dalam Menjaga Kualitas Isi Berita  

 Dalam strategi yang dilakukan Radar Sampit agar dapat mencapai 

sebuah berita yang sesuai dengan standar kualitas isi berita, dilakukan 

dengan manajemen keredaksian yang baik yaitu, perencanaan.Pihak Radar 

Sampit memperhatikan SDM dengan pelatihan pelatihan yang disediakan 

agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sesuai bidangnya, 

dan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja. Dengan begitu dapat 

mempengaruhi surat kabar yang dihasilkan. Surat kabar yang dihasilkan 

akurat, lengkap, dan menggunakan bahasa yang ringan.Selanjutnya 

menciptakan berita yang awalnya biasa saja menjadi berita yang menarik 

minat pembaca. 

 Berdasarkan dari teknik peliputan  berita surat kabar Radar Sampit 

sama dengan proses peliputan berita pada umumnya, yaitu Reportase, 
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Wawancara, dan Penulisan naskah berita.dalam melakukan peliputan 

wartawan Radar Sampit memiliki bekal kerja, hal ini menjadi sebuah 

strategi dalam melakukan peliputan.  

 Dalam teknik penulisan berita juga menggunakan strategi pada 

umumnya yaitu menggunakan struktur Piramida Terbalik.Pembuatan 

berita pada Surat Kabar Radar Sampit memperhatikan standar kualitas isi 

beritanya agar berita sebuah berita akurat, seimbang, objektif, singkat dan 

jelas, dan baru, dengan begitu surat kabar Radar Sampit dapat dipercaya 

oleh pembaca. Selain itu tidak lepas dari kode etik jurnalistik, nilai berita, 

unsur berita, hingga tata letak surat kabar agar sebuah berita layak publish 

dan konsumsi. Teknik peliputan dan penulisan berita yang diterapkan oleh 

wartawan Radar Sampit. Hal ini dapat mempertahankan surat kabar diera 

perkembangan teknologi.  

 Kevaliditasan berita pada surat kabar Radar Sampit dilakukan 

dengan memuat sumber data yang terpercaya seperti instansi pemerintah 

dan lembaga terpercaya lainnya, sehingga pembaca mempercayakan 

kebenaran berita Radar Sampit. 

 

2. Kendala Surat Kabar Radar Sampit Dalam Menjaga Kualitas Isi Berita  

 Kendala yang dihadapi surat kabar Radar Sampit dalam menjaga 

kualitas isi berita adalah dari Sumber Daya Manusia (SDM), dan 

Narasumber yang memiliki kesibukan keluar kota, atau yang tidak terbuka 

tentang sebuah isu. Kadang ada narasumber yang tidak memahami tugas 
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dan kewajiban media. Sehingga tim jurnalis kesulitan dalam menjaga 

kualitas isi berita. 

 

B. REKOMENDASI 

 Berdasarkan hasil yang penulis temukan dalam penelitian,ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan: 

 Pada media cetak Radar Sampit  hendaknya lebih memperhatikan latar 

belakang pendidikan wartawan agar berita yang dihasilkan lebih 

berkualitas lagi 

 

 


