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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebelum menyimpulkan hasil 

yang didapatkan oleh peneliti, maka landasan awal hasil penelitian untuk 

mengetahui tingkat kompetisi dengan Kajian Teori Niche antara Surat Kabar 

Harian Tribun Sumsel dan Sumatera Ekspres yakni, hasil perhitungan niche 

breadth yang diperoleh pada headline surat kabar Tribun Sumsel dan Sumatera 

Ekspres periode Mei-Juni 2017 pada unit analisis berdasarkan kategori persoalan 

berita menunjukkan bahwa surat kabar Tribun Sumsel dan Sumatera Ekspres 

bersifat Cenderung Spesialis. Artinya dalam berkompetisi untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, kedua SKH tersebut bergantung pada 

pada satu jenis sumber penunjang kehidupan yakni kategori persoalan berita 

Kriminal. 

Serta, dari hasil perhitungan niche breadth yang diperoleh pada headline 

surat kabar Tribun Sumsel dan Sumatera Ekspres periode Mei-Juni 2017 pada 

unit analisis berdasarkan kategori jarak geografis berita menunjukkan bahwa 

surat kabar Tribun Sumsel dan Sumatera Ekspres bersifat Generalis. Artinya 

dalam berkompetisi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, kedua SKH 

tersebut menggantungkan kehidupannya tidak pada satu jenis sumber penunjang, 

melainkan dua yakni pemberitaan lokal, regional, dan nasional. 
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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap isi berita headline 

halaman pertama Surat Kabar Harian Tribun Sumsel dan Sumatera Ekspres 

periode Mei – Juni tahun 2017 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui 

perhitungan niche overlap pada headline Surat Kabar Harian (SKH) Tribun 

Sumsel dan Sumatera Ekspres periode Mei-Juni 2017 menunjukkan nilai yang 

nyaris mendekati nol (0) baik dari kategori persoalan berita adalah 0,033 maupun 

kategori jarak geografis berita adalah 0,213. Hal ini berarti tingkat persaingan 

dalam memperebutkan sumber penunjang kehidupan media types of content (isi 

jenis berita) pada headline Surat Kabar Harian Tribun Sumsel dan Sumatera 

Ekspres (periode Mei-Juni 2017) sangat tinggi. 

 

B. Saran 

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran serta masukkan 

kepada perusahaan media massa, para peneliti, serta kepada masyarakat umumnya 

yakni: 

1. Kepada  media massa khususnya Surat Kabar Harian Umum Tribun Sumsel 

dan Sumatera Ekspres, merupakan SKH koran lokal yang mempunyai 

sirkulasi di wilayah Sumatera Selatan untuk dapat terus bersaing dalam 

penerbitan dan penyebaran informasi kepada masyarakat dengan informasi 

yang lebih beragam lagi.  

2. Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Jurnalistik UIN 

Raden Fatah Palembang. Penulis menyarankan agar dilakukannya penelitian-
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penelitian lain mengenai tingkat kompetisi (ekologi media) yang terjadi baik 

terhadap media lokal maupun nasional guna meningkatkan daya saing media 

massa dalam penyebarluasan pemberitaan secara menyeluruh dan beragam 

kepada masyarakat. 

3. Kepada masyarakat luas sebagai masyarakat Indonesia yang saat ini mau tidak 

mau harus ikut dalam kecanggihan teknologi dan keberagaman 

penyebarluasan informasi, maka tindakan paling baik ialah menyaring segala 

jenis informasi yang ada dari berbagai sumber media massa. Namun, untuk 

keaktualitas pemberitaan yang termasuk dalam kategori berita kriminal, kedua 

SKH di atas bisa menjadi rujukan untuk media massa cetak regional Sumsel. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam kajian kompetisi media dengan 

konsep ekologi media (Teori Niche), disarankan ntk menggunakan ketiga 

sumber pennjang kehidupan media, yaitu content, capital, dan audience. 
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