
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis 

menyimpulkan hasil penelitiannya adalah :  

1. Surat kabar Soeara Iboe ini merupakan surat kabar yang diterbitkan 

di Sibolga pada tahun 1932. Penerbitan surat kabar ini dikarenakan 

adanya keinginan masyarakat Sibolga untuk mendapatkan hak 

pusaka dan perubahan pola pikir kaum wanita yang masih 

dikalungi adat agar menjadi wanita yang lebih maju dan 

berwawasan luas. Selain itu juga terbitnya surat kabar ini dimulai 

dengan dibentuknya suatu organisasi yang mengumpulkan wanita 

Sibolga baik itu yang sudah menikah maupun yang belum 

menikah. Perkumpulan ini dinamakan Perkumpulan Kaoem Iboe 

Sibolga. Perkumpulan ini dibentuk pada 8 November 1931 di 

Sibolga. 

2. Dalam surat kabar Soeara Iboe berisikan tentang berbagai kegiatan 

kaum ibu di Sibolga. Selain itu juga surat kabar ini memuat berita 

dari luar wilayah Sibolga, hal ini dilakukan supaya kaum ibu 

Sibolga dapat mengetahui perkembangan wilayah di luar Sibolga. 

Dengan mengetahui perkembangan yang ada di luar maka kaum 



 

 

ibu di Sibolga dapat melakukan perubahan kebiasaan yang kolot 

menjadi yang lebih baik seperti wilayah yang sudah maju 

kebudayaannya. Hak pusaka merupakan pembahasan terpenting di 

dalam surat kabar Soeara Iboe ini. Karena hampir semua 

pemberitaan yang ada di dalam surat kabar Soera Iboe berisikan 

tentang keadaan kaum ibu yang tidak mendapatkan hak yang benar 

mereka hanya di pandang sebelah mata. Mereka mengutarakan jika 

mereka tidak mendapatkan hak atas harta warisan yang dimiliki 

oleh ayah dan suaminya bagaimana mereka bisa hidup. Maka 

daripada itu dengan adanya surat kabar ini kaum ibu di Sibolga 

bisa mendapatkan haknya. Dalam surat kabar Soeara Iboe terdapat 

berita dan artikel mengenai Pendidikan dan pelatihan wanita, 

wanita dan kesehatan, wanita dalam mengambil keputusan, hak 

asasi bagi wanita, wanita dan media massa. 

3. Dalam terbitnya surat kabar ini mendapatkan berbagai macam 

kendala, salah satunya kendala dari keluarga dan masyarakat.  

Mereka menentang anak dan keluargannya ikut didalam anggota 

dari pengurus surat kabar ini dikarena keluarga mereka 

menganggap kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditidak ada 

manfaatnya. 

 

 



 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang dikemukankan sebelumnya, 

maka disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Media massa bisa dijadi suatu media atau alat untuk merekonstruksi suatu 

kejadian yang pernah ada. seperti yang penulis lakukan dengan 

mengunakan media surat kabar Soeara Iboe sebagai suatu objek kajian di 

dalam skirpsinya. 

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa wanita bukan 

dikodratkan untuk mengurusi rumah tangga dan dipandang sebagi kaum 

yang lemah. Melainkan wanita juga bisa melakukan perlawanan dan 

wanita merupakan guru nomor satu karena dia orang yang pertama 

mengajarkan periku yang baik terhadap anaknya. 

3. Kepada para peneliti yang ingin mengkaji tentang surat kabar Soeara Iboe 

disarankan untuk meneliti surat kabar Soeara Iboe lebih baik lagi untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya media massa 

sebagai salah satu bukti sejarah. 

  


