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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari paparan yang telah ada, dapat 

disimpulkan analisis pemberitaan kabut asap di media Metro TV Palembang, 

sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. 

Permasalahan yang dirumuskan sebelumnya yaitu isi berita yang diberitakan oleh 

media Metro TV dengan terjadinya bencana kabut asap di Sumatera Selatan. 

 

A. Kesimpulan 

 Dari paparan yang telah ada dapatdisimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor- faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah kurang 

peratihan dari pemerintah. Jadi masyarakat atau pun oknum-oknum tertentu 

dengan gampangnya membakar hutan dan lahan, untuk membuka ladang baru 

dengan biaya yang sedikit. 

2. Dengan membangun rasa percaya dalam hubungan, berorientasi pada 

kebenaran. Bekerja dengan cara menghasilkan dan selesai secara baik, 

merangkul yang negatif. Berorientasi pada perkembangan dan berorientasi 

padahal hal transenden. 
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B. Saran-saran. 

1. Pada umumnya, baik buruk perilaku seseorang sangat ditentukan oleh 

pendidikan yang di perolehnya pada waktu kecil dalam keluarga. Pendidikan 

dalam keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku anak kelak 

dikemudian hari, jadi membakar hutan yang banyak mengakibatkan orang 

mengalami kerugian, sangatlah besar dosa yang diperbuat. 

2. Kepada para pemerintah agar tidak dengan mudah memberikan izin untuk 

membuat lahan baru. 

3. Bagi kabiro yang penanggung jawab yang akan mengolah dan mengedit 

kembali, haruslah dengan teliti dan menguasai bahasa jurnalistik, sehingga 

cepat dimengerti dan tepat dikalimatnya. 

4. Memberikan pengarahan dan motivasi kepada setiap staf. Baik bagian 

pelayanan maupun bagian pengolahan, untuk selalu berkerja dengan baik 

sesuai dengan SOP. Memberikan layanan terbaik kepada user yang 

membutuhkan atau mencari gambar. Karena setiap perkerjaan mereka akan 

diberi nilai dalam bentuk poin.  

5. Bagi para wartawan yang akan mencari, mengolah mengedit dan 

menyebarluaskan informasi haruslah mengetahui indicator atau unsur-unsur 

apa yang diperlukan sebelum berita dimuat, sehingga berita yang disiarkan 

akan merasakan kejadian yang sedang di beritakan. 
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6. Wartawan Metro TV harus memperbanyak refrensi dengan ikut pelatihan-

pelatihan jurnalis dalamm enjalankan profesi supaya meningkat mutu kualitas 

individu menunjang jurnalis itu sendiri baik kegiatan didalam kantor dan 

diluar kantor. 

 

 

 


