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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Menggunakan teknik analisis isi (J Moleong) yang 

memberikan definisi bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan 

karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis 

dengan landasan teori moral (akhlak) Ibnu Maskawaih dalam Tahdzib 

Al Akhlak. 

Pesan moral dalam berita kriminal “Di Balik Kasus” adalah 

sebagai berikut,  

a. Memberikan pengetahuan kepada pemirsa untuk tidak melakukan 

tindak kejahatan yang dikategorikan dalam moral deskriptif (sikap dan 

perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini 

sebagai sesuatu yang bernilai) seperti yang ada dalam tayangan 

episode 145 tentang traficking atau tindak pidana perdagangan orang 

yang dilakukan anak-anak SMA, episode 146 segmen 1 tentang 

pencabulan terhadap anak dibawah umur di kabupaten Grobogan, 

segmen 2 pembunuhan mahasiswi di UGM Jogjakarta, segmen 3 

kasus bunuh diri di Gunung Pati Semarang juga pada kasus-kasus 

pada episode 147 segmen segmen 2 tentang pemerkosaan 2 orang 

gadis yang dilakukan oleh 12 pemuda dalam keadaan mabuk, juga 

pada segmen 3 tentang penculikan dan perampasan kemerdekaan 



97 
 

seseorang yang dilakukan seorang lelaki berusia 28 tahun oleh 

seorang gadis SMA dengan motif sedang mendalami ilmu hitam.  

b. Memberitahukan kepada pemirsa bahwa tindak kejahatan akan 

mendapatkan sanksi yang berat dikategorikan sebagai moral normatif 

(memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan 

kerangka tindakan yang akan diputuskan) seperti pada episode 145 

kasus traficking pelaku mendapatkan sanksi UU tindak pidana 

perdagangan orang UU no.17 tahun 2007 juga pasal 81 dan 82 UU 

no.5 tahun 2014 tentang kejahatan terhadap anak, ancaman maksimal 

15 tahun penjara. Episode 146 segmen 2 kasus pembunuhan dengan 

penganiayaan, pasal yang digunakan adalah pasal 338 dengan 

hukuman 15 tahun penjara.  

Menurut Ibnu  Maskawaih moral (akhlak) adalah keadaan 

jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari teori Ibnu Maskawaih 

tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam Berita kriminal sepekan 

“Di Balik Kasus” dengan kasus-kasusnya seseorang dapat melakukan 

tindak kejahatan tanpa berfikir dan  mempertimbangkan. 

Ibnu Maskawaih mengatakan moral (akhlak) dalam islam 

dibangun atas pondasi kebaikan dan keburukan. Kebaikan merupakan 

hal yang dapat dicapai oleh manusia dengan melaksanakan 

kemauannya, karena hal tersebut akan mengarahkan manusia pada 

tujuan dirinya diciptakan. Keburukan adalah segala sesuatu yang 

menjadi penghambat manusia mencapai kebaikan, entah hambatan ini 
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berupa kemauan dan upayanya atau berupa kemalasan dan 

keengganannya mencari kebaikan. Dalam berita “Di Balik Kasus” ini 

menayangkan beberapa tindak kejahatan dan berusaha 

memperlihatkan tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat 

sekitar untuk dapat dipelajari sebagai introspeksi dan menjadi 

masyarakat dan pribadi yang lebih baik lagi serta memberikan efek 

jera kepad pelaku kejahatan. 

B. Saran-saran 

Setelah penulis mengkaji dan meneliti berita kriminal “Di 

Balik Kasus” iNews TV Semarang, penulis akan memberikan saran 

kepada pelaksana atau crew dalam acara berita krimiinal “Di Balik 

Kasus” iNews TV Semarang. Untuk para crew acara berita kriminal 

“Di Balik Kasus” untuk selalu memertahankan dan meningkatkan 

kualitas siaran berita kriminal in depth sebagai sarana untuk 

menampaikan informasi atau berita yang menyampaikan kebenaran 

serta menyampaikan pesan moral kepada masyarakat atau pemirsa. 

Sebagai saran bagi masyarakat dan komunikator untuk memanfaatkan 

perkembangan teknologi khususnya televisi dengan berbagai jenisnya 

sekarang sebagai sarana menyampaikan kebaikan. Selain itu dapat 

menjadi bahan masukan bagi fakultas dakwah dan komunikasi untuk 

menjadikan televisi komunitasnya sebagai sarana dakwah yang efektif 

bagi para pemirsanya.  
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C. Penutup  

Syukur alhamdulillah penlis panjatkan ke hadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Di dalam skripsi ini penulis 

enadarimasih terdapat banak kekurangan, hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan kemammpuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu 

kritik dan saran sangat penulis butuhkan. 

Sebagai kata penutup, semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

siapa sajaang membacanya. Amin. 


