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BAB V  

KESIMPULAN & SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan  penelitian yang peulis lakukan  tentang konsep diri wartawan 

berita kriminal pada surat kabar Pos Kota  dapat diambil kesimpulan  sebagai 

berikut : 

1. Wartawan berita kriminal Pos Kota  mempunyai motif yang berbeda-beda

informan pertama dan ketiga sama-sama menyukai bidang jurnalistik sejak 

mereka kecil sedangkan informan kedua dan keempat mempunyai motif 

menjadi wartawan karena melihat orang lain. Infornan pertama 

mempunyai motif bekerja di Pos Kota karena sejak kecil sudah sering 

membaca surat kabar Pos Kota , sedangkan ketiga informan lainnya 

mempunyai motif karena Pos Kota merupakan Surat kabar yang besar. 

Berdasarkan teori dari Abraham Maslow informan pertama dan keempat 

mempunyai motif yang sama berdasarkan teori Abraham Maslow yaitu 

Kebutuhan akan keterikatan dan cinta ( belongingness and love ), dan 

Kebutuhan untuk memenuhi diri ( self-actualization ), sedangkan informan 

kedua dan keempat mempunyai motif Kebutuhan akan rasa nyaman ( 

safety needs). 

2. Wartawan berita kriminal Pos Kota  memaknai profesinya yaitu sebagai

orang yang mempunyai tugas mencari berita sesuai fakta dan objektif . 

dari keempat informan ada yang beranggapan  tanggung jawab kepada Pos 
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Kota  lebih harus diprioritaskan, dan sebaliknya ada yang beranggapan 

tanggung jawab kepada masyarakat yang harus lebih mendapat prioritas. 

Tetapi pada kenyataannya perusahaan media memang mempunyai 

wewenang yang jauh lebih banyak dalam menentukan hasil berita yang 

akan diterbitkan. Wartawan berita kriminal Pos Kota memaknai 

profesinya secara postitif, karena mereka merasa nyaman menjalankan 

profesinya. 

3. Pengalaman komunikasi yang dilakukan oleh wartawan berita kriminal

yaitu cara orang lain melihat profesinya dari yang penulis lihat 

pengalaman komunikasi antara keluarga terhadap profesinya sebagai 

wartawan yaitu dari keempat informan semua mempunyai pengalaman 

yang sama yaitu, awal mula mereka memilih profesi wartawan sebagai 

profesinya keluarganya merasa kaget dengan jam kerja wartawan, 

Sedangkan lingkungannya menanggapi profesinya sebagai orang yang 

dekat dengan pejabat, sehingga di lingkungannya menanggapi profesi 

wartawan ini secara positif, pengalaman awal di bidang kriminal karena 

berhubungan dengan peristiwa seperti mengalami aroma mayat yang tidak 

hilang meskipun sudah berhari-hari. 

5.2 Saran 

Saran yang penulis  berikan kepada wartawan berita kriminal Pos Kota 

yaitu harus lebih memberikan infomasi yang mendidik bagi pembacanya, serta 

harus lebih mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pembaca. 

Menjalankan profesi wartawan sesuai dengan fungsinya. Dan selalu menjadi 
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jurnalis yang dapat menjadi pengawas dan penghubung bagi masyarakat dan 

pemerintah di Indonesia. 
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