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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan 

Analisis Wacana Teun A. Van Dijk terhadap Feature Human Interest pada Surat 

Kabar Harian Riau Pos. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Struktur Makro feature human interest pada surat kabar harian Riau Pos, 

semua topik tentang keadaan mengandung segi human interest yang 

memberikan penekanan pada fakta-fakta yang menggugah emosi, menghibur, 

memunculkan empati dan keharuan. Yaitu dengan melihat dari sisi 

kehidupannya dalam berjuang untuk hidup dengan segala upaya yang ada. 

Dan juga mengandung human touch atau menyentuh rasa manusiawi 

pembacanya. Dan juga dapat menjadi pelajaran bagi khalayak agar dapat 

diterapkan dan menjadi teladan bagi seseorang dalam kehidupan sehari-hari.  

Wartawan bersikap selektif untuk memilih dan menetapkan topik liputan.  

 

2. Superstruktur, Keseluruhan feature mempunyai judul yang menarik dan 

ekspresif sesuai dengan syarat judul feature, didukung dengan lead yang dapat 

mengantarkan pembaca pada topik sehingga pembaca mudah untuk 

merumuskannya. Pada bagian isi wartawan mengangkat apa yang ingin 

diungkap dalam wacana, dan bagian selanjutnya merupakan komentar verbal 

dari tokoh terkait sebagai pembenar yang mendukung fakta. Dan pada bagian 

akhir yaitu penutup wartawan menuliskan informasi-informasi penting untuk 

diketahui. bagian-bagian teks dalam Feature diurutkan satu sama lain sehingga 

membentuk kesatuan arti.  

 

3. Struktur Mikro, Makna yang ingin ditekankan dalam teks feature adalah setiap 

kalimat yang terkandung didalam teks mempunyai makna dan pesan moral 

yang bisa membuat pembaca terenyuh, detail dari setiap feature menjelaskan 

situasi, keadaan, ekspresi yang nantinya bisa memberikan status social di 
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masyarakat. elemen semantik penelitian ini diuraikan secara eksplisit dan jelas 

oleh wartawan, tidak ada yang tersembunyi karna wartawan menulis berdasarkan 

apa yang ia lihat dan ia tuangkan dalam tulisan. 

elemen sintaksis menunjukkan bahwa pendapat disampaikan dengan baik 

karna dapat mengemukakan perasaan, kesadaran dan jalan pikiran para pelaku 

cerita. 

Pada stilistik wacana penelitian pilihan kata yang digunakan merupakan kata 

pilihan untuk memperkuat cerita human interest dalam feature. 

Pada analisis retoris penekanan Human Interest terletak pada ekspresi, dimana 

semua feature mempunyai ekspresi yang ditonjolkan untuk mendeskripsikan 

peristiwa yang terjadi. 

 

B. Saran  

Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu 

peneliti banyak mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan membantu mahasiswa 

ilmu komunikasi lainnya yang akan melakukan penelitian ini. banyak 

pengetahuan baru yang penulis dapat selama melakukan penelitian ini. 

Peneliti juga berharap agar Riau Pos lebih kreatif dalam menjelaskan detil-

detil yang terdapat dalam feature agar lebih menarik dan  selalu menyuguhkan 

tema-tema, peristiwa dan tokoh yang dapat dijadikan inspirasi bagi pembaca. 

Pada para pembaca, diharapkan pembaca dapat memahami konsep dari 

analisis struktur teks Teun A. Van Dijk. Selain itu diharapkan pula dalam 

membuat sebuah skripsi jangan hanya mengandalkan satu referensi buku saja 

karena masih banyak buku-buku lainnya yang enjelaskan tentang konsep analisis 

struktur teks Teun A. Van Dijk. 

 

 


