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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Seperti penjelasan pada bab sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Analisis framing pemberitaan kasus “Papa Minta 

Saham” pada media online tribunpekanbaru.com edisi November-Desember 

2015 dengan menggunakan pendekatan perangkat framing yang dikemukakan 

Pan dan Kosicki yang terdapat berikut: 

1. Struktur Sintaksis, bagaimana media online tribunpekanbaru.com 

menyusun peristiwa (pernyataan, opini, kutipan pengamatan atau kasus 

“Papa Minta Saham”) kedalam bentuk susunan berita. 

2. Struktur Skrip, bagaimana media online tribunpekanbaru.com 

mengisahkan atau menceritakan peristiwa mengenai kasus “Papa Minta 

Saham” kedalam bentuk berita. 

3. Struktur Tematik, bagaimana media online tribunpekanbaru.com 

mengungkapkan pandangannya atas kasus “Papa Minta Saham” kedalam 

proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks 

secara keseluruhan. 

4. Struktur Retoris, bagaimana media online tribunpekanbaru.com 

menekankan arti tertentu kedalam berita, seperti idiom, grafik dan gambar 

yang dipakai bukan hanya tulisan, melainkan juga menekankan arti 

tertentu kepada pembaca. 

 

Hasil analisis data penelitian yang dilakukan penulis, penulis 

mengungkapkan empat berita berkenaan kasus “Papa Minta Saham” yang di 

upload tribunpekanbaru.com pada bulan November- 

Desember 2015. Ke empat berita tersebut mengekpos tentang kasus yang 

bersangkutan dimulai dari gurauan Presiden Joko Widodo, pernyataan 

Kompolnas hingga pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung HM 

Prasetyo terkait kasus “Papa Minta Saham”. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka ada saran 

yang perlu menjadi perhatian: 

1. Sebagai media terkemuka di Riau khususnya di Pekanbaru, 

tribunpekanbaru.com tentu menjadi pilihan konsumsi publik yang rutin. 

Agenda media dalam proses penerbitan tentunya juga berperan guna 

menjalankan kepentingan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin 

disampaikan pada publik. Sejauh ini media online di Riau ini menekankan 

pada konsep medianya dalam menentukan topik atau isu yang 

berkembang, sejalan pula dengan teori kedekatan berita tentang unsur 

kebaruan dan kebenaran. 

2. Penulis menyarankan agar media online tribunpekanbaru.com lebih 

meningkatkan penyajian berita dilihat dari sistematik, skrip, tematik, 

retoris dan kebijakan untuk mengangkat isu nasional lebih menarik. 

Dilihat pada analisis penelitian media online tribunpekanbaru.com 

menyajikan peristiwa dengan ruang lingkup yang cukup luas, 

tribunpekanbaru.com harus menjalankan fungsi control social tanpa 

adanya keberpihakan dengan politik. Karena keberpihakan hanya akan 

membuat sebuah media tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai kontrol 

sosial, disebabkan karena hanya menguntungkan sekelompok orang bukan 

masyarakat awam yang membacanya. 


