
80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kesebelas berita yang penulis analisis, hasil penelitian ini dapat

ditarik kesimpulan bahwa pada teks pemberitaan disini secara implisit wartawan

mengekspresikan dukungan nya terhadap fakta yang diungkap, dalam hal ini

terhadap Dahlan Iskan terkait apa yang dilakukan Dahlan, hal demikian terlihat

berdasarkan ekspresi wartawan tersebut lebih diterapkan pada bagian skema yang

lebih kecil, tidak terlalu tergambar pada skema yang lebih besar, seperti pada :

1. Struktur Makro hanya memperjelas fakta apa adanya dalam berita dengan

tidak ada sisi yang membentuk dukungan terhadap sesuatu, baik tokoh

maupun peristiwa yang diberitakan.

2. Superstruktur, yang secara garis besar basis kebenaran yang membentuk

dukungan terhadap fakta yang diungkap, dalam hal ini apa yang dilakukan

Dahlan, lebih diutamakan wartawan ketimbang bagian fakta yang

bertentangan dengan dukungan tersebut dan juga fakta yang sifat nya umum.

Akan tetapi bagian episode utama berita disini lebih diutamakan wartawan

ketimbang kedua bagian tersebut.

3. Struktur Mikro, wartawan lebih memberi pemaknaan yang membentuk

dukungan terhadap apa yang dilakukan Dahlan, juga sebagai dasar bahwa

yang dilakukan Dahlan tersebut adalah tepat dan beralasan. Seperti elemen :
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a. Semantik yang lebih menguraikan landasan-landasan pendukung tersebut,

dalam hal ini sisi positif dari apa yang dilakukan Dahlan Iskan

b. Sintaksis yang lebih menggambarkan sebab akibat dari peristiwa yang

diberitakan guna memberi kesan apa yang dilakukan Dahlan beralasan

c. Stilistik yang memberi pemaknaan jelas sebagai strategi membentuk

gambaran langsung terhadap peristiwa guna mendukung kebenaran fakta

yang diungkap dalam wacana

d. Retoris, penekanan yang dilakukan tidak hanya sebagai penjelas identitas,

tetapi juga secara tidak langsung memberi gambaran peristiwa lebih jelas

adanya.

B. Saran

1. Setelah menganalisis pemberitaan Dahlan Iskan pada surat kabar Riau Pos ini,

sedikit saran penulis kepada wartawan Riau Pos ataupun JPNN, agar

meningkatkan lagi keobjektifan dalam menyajikan pemberitaan Dahlan Iskan,

lebih dalam mengemas berita agar tidak selalu berdasarkan satu narasumber

saja sehingga yang tergambar hanya satu dukungan yang mencolok.

2. Pada para pembaca, diharapkan pembaca dapat memahami tentang konsep

dari analisis struktur teks van Dijk. Selain itu diharapkan pula dalam

membuat sebuah skripsi jangan hanya mengandalkan satu referensi buku saja

karena masih banyak buku-buku lainnya yang menjelaskan tentang konsep

analisis struktur teks van Dijk.


