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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan berita dan pembahasan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur makro, berkaitan dengan berita berita politik, mengenai pilkada 

serentak tahun 2018 dan strukturnya menunjukkan deskripsi tentang 

pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018. 

2. Superstruktur, skema atau alur yang paling menonjol pada Surat kabar 

Riau Pos adalah why yaitu penulis berita ingin menyiarkan hal yang 

sebenarnya tentang pilakda serentak tahun 2018 

3. Strukutr Mikro; 

a. Semantik: mengenai latar, detil, maksud, peranggapan, secara implisit 

wartawan mengekspresikan dukungannya terhadap fakta dan peristiwa 

yang telah wartawan peroleh dari pihak pengurus pemilu. 

b. Sintkasis: Bentuk kalimat, koherensi, koherensi kondisional, koherensi 

pembeda, kata ganti. Menggunakan bentuk kalimat yang bermacam-

macam, koherensi yang digunakan sudah baik, memberikan 

pengungkapan tentangjelang pilkada serentak 2018 

c. Stilistik: pemilihan kalimat dalam menuliskan kata sebuah media 

massa, kata yang digunakan sudah baik. 

d. Retoris: grafis pada berita berhubungan erat dengan bagaimana pesan 

itu ingin disampaikan kepada publik, dan grafis pada berita banyak  

menggunakan angka, sedangkan metafora dan eskpresi pada berita di 

atas tidak terpenuhi. 

Berdasarkan analisis dari sisi termatik, skematik, semantik, sintaksis, 

stilistik dan retoris tampak jelas bahwa titik pandang semua struktur tersebut 

berada  pada penulis berita yang ingin menyiarkan hal yang sebenarnya tentang 

pilakda serentak tahun 2018. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah 

dijelaskan di atas, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini bagaimanapun usaha yang telah dilakukan tentu 

masih terdapat kekurangan baik disebabkan kemampuan peneliti, maupun 

keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Namun demikian, data 

yang didapatkan benar-benar penulis peroleh dari tempat penulis teliti 

yaitu Surat Kabar Riau Pos. 

2. Sebagai salah satu media cetak di kota Pekanbaru, Riau Pos hendaknya 

menyajikan berita lebih luas cakupannya terutama dalam Provinsi Riau 

seperti setiap Kabupaten di Provinsi Riau. Penulis mengharapkan agar 

Riau Pos selalu meningkatkan cara pemberitaannnya, baik berita politik 

maupun berita lainnya.  

3. Penulis menyadari, mungkin terdapat bannyak kesalahan baik dari segi 

penulisan ataupun dari objek yang penulis teliti, mudah-mudahan dapat 

diperbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik. Penulis berharap mudah-

mudahan hasil dari pennelitian ini dapat membantu adik-adik yang ingin 

meneliti analisis wacana ini sebagai referennsi, setidaknya bias membantu 

walaupun jauh dari kesempurnaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


