
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisa data mengenai kaidah jurnalistik penulisan 

feature pada rubrik Ulasan majalah Intisari, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Majalah Intisari dalam menyajikan artikelnya di rubrik Ulasan sudah 

menerapkan kaidah jurnalistik peulisan feature, meskipun masih terdapat 

artikel yang belum menerapkannya dengan baik. Kaidah jurnalistik penulisan 

feature ini meliputi: berita atau informasi berupa fakta; berita atau informasi 

mengandungan segi human interest dan unsur sastra; berita atau informasi 

mempunyai awal (lead), tengah (tubuh tulisan), dan akhir (penutup); judul 

bersifat atraktif (menggunakan majas) dan memiliki keselarasan dengan isi; 

tubuh tulisan mudah dipahami, memiliki kesatuan dan hubungan antar 

paragraf. Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat disimpulkan: 

1) Artikel di rubrik Ulasan sepanjang tahun 2012 merupakan berita atau 

informasi berupa fakta yang otentik. Dibuktikan dengan adanya kutipan 

dialog di dalamnya. 

2) Artikel di rubrik Ulasan sepanjang tahun 2012 merupakan berita atau 

informasi yang mengandung human interest dan unsur sastra. Dibuktikan 
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dengan adanya kalimat-kalimat yang mampu menggugah emosi pembaca 

dan disajikan dengan diksi yang ringan. 

3) Artikel di rubrik Ulasan secara keseluruhan telah memenuhi struktur 

penulisan feature dengan tepat. Dibuktikan dengan adanya bagian lead, 

tubuh tulisan, dan penutup. 

4) Judul menggunakan diksi yang bersifat atraktif dengan menggunakan 

majas hiperbol yaitu menggunakan kalimat dengan pernyataan yang 

berlebih-lebihan, namun tetap berdasarkan isi dari pembahasan artikel 

karena menggunakan jenis judul dari titik pandang isi. 

5) Tubuh tulisan feature yang disajikan pada artikel di rubrik Ulasan tidak 

hanya detail namun tetap mudah untuk dipahami, memiliki kesatuan dan 

hubungan antar paragraf. 

2. Tema artikel yang diangkat pada majalah Intisari sepanjang tahun 2012 

memliki keragamaan, yaitu kesehatan, keuangan, tempat berlibur/wisata, 

teknologi, dan keuangan. Dari kelima tema tersebut, porsi tema kesehatan 

mendominasi. Sehingga, image majalah Intisari sebagai majalah kesehatan 

masih melekat. 

3. Majalah Intisari sebagai media massa yang menyampaikan berbagai macam 

informasi telah menjalankan fungsinya sebagai media massa/pers, yaitu 

memberikan informasi, memberikan pendidikan, dan memberikan hiburan. 

Karena isinya sebagian besar merupakan informasi yang memberikan 

pendidikan dan juga hiburan bagi pembacanya. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian pada masa mendatang 

diharapkan menjadikan hasil dan pembahasan penelitian ini sebagai refrensi 

tambahan bagi bidang penelitian penerapan kaidah jurnalistik penulisan 

feature.  

2. Sebaiknya bagi peneliti selanjutnya lebih selektif dalam menentukan objek 

penelitian, atau terlebih dahulu dilakukan pra-riset terhadap objek-objek 

pilihan penelitian. Jika ingin meneliti mengenai Kaidah Jurnalistik maka akan 

lebih baik jika menggunakan objek majalah atau surat kabar partisipan. 

3. Sebelum mengajukan judul ada baiknya jika dikonsultasikan terlebih dahulu 

dengan dosen pembimbing akademik. 

 


