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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Surat kabar ini sendiri merupakan salah satu surat yang masuk daftar surat 

kabar yang berkala yang pernah terbit di Sumatera Utara. Profil dari Surat Kabar 

Sinar-Deli adalah orang Medan. Namun sayangnya surat kabar ini tidak berjalan 

lagi sampai sekarang. Adapun generasi penerus dari surat kabar ini juga tidak ada 

yang meneruskan perjalanan dari surat kabar ini. Sehingga surat kabar ini pun 

mati dengan sendirinya termakan oleh perubahan zaman dan kondisi pada saat itu. 

Surat Kabar ini tidak bertahan lama hanya terbit beberapa tahun pada saat itu. 

Akan tetapi perpustakaan Humaniora Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu 

Sosial(PUSSIS) Universitas Negeri Medan, masih menyimpan fotocopy surat 

kabar ini dan mendokumentasikannya. 

Pada tiap halaman awal surat kabar terdapat tulisan dari tahun terbit surat 

kabar tertera nama besar dari surat kabar bertuliskan Sinar-Deli. Tertera ajuga 

tahun, tanggal, nomor, dan nama redaktur surat kabar. Surat kabar Sinar-Deli 

Koran terbitan harian ini mulai mmenerbitkan edisi pertamanya pada tanggal 4 

Maret 1930 yang dipimpin oleh Mangaradja Ihoetan dengan jumlah edisi 973. 

Yang setiap halaman dan edisi yang diterbitkan berbeda isinya dengan halaman 

lain. Terbitan kepala Koran setiap harinya sama dan Koran ini merupakan surat 

kabar yang berhaluan kebangsaan dan mempunyai misi damai. Mengenai isi dari 

Surat Kabar Sinar-Deli ini sendiri memang berbeda dengan surat kabar zaman 

sekarang ini. Penulisan judul disamakan dengan judul lain sehingga tidak terdapat 



110 
 

Headline layaknya surat kabar sekarang ini. Sehingga tidak bisa diketahui mana 

yang termasuk berita utama. Mengenai isi lain dari surat kabar sama dengan surat 

kabar zaman sekarang ini yakni ada berita, Artikel, Pengetahuan, Cerpen, dll. 

Letak iklan biasanya selalu dibuat pada halaman 4 tiap edisi dan dimuat juga 

halaman terakhir. 

Dalam Surat Kabar Sinar-Deli ini terdapat iklan yang dikelompokkan 

kedalam 7 tema iklan. Dari beberapa tema tersebut, iklan yang dominan yaitu 

iklan niaga sebanyak 11 judul iklan yang isinya penjualan barang. Artikel 

sebanyak 4 tema dengan jumlah judul sebanyak 23. Kemudian berita dengan 3 

tema dan jumlah judul sebanyak 9 judul yang isinya tentang politik.  

5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman saat melakukan penelitian dan analisa terhadap 

hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan agar masyarakat Medan tidak melupakan bhwa di Medan 

pernah ada surat kabar di daerah yang bernama Sinar-Deli. 

2. Diharapkan juga agar masyarakat Medan mengetahui bahwa Surat Kabar 

Sinar-Deli merupakan surat kabar bersejarah dalam bidang persurat 

kabaran yakni surat kabar yang berjalan pada masa itu. 

3. Surat Kabar Sinar-Deli merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh para 

Cendikiawan Medan yang merupakan surat kabar yang perjalannya 

memang sangat singkat sehingga diharapkan akan lahir cendikiawan 

berikutnya dalam bidang Pers. 


