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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  data dan analisa, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Seusuai analis framing model Entman, Harian Suara Merdeka dan 

Harian Tribun Jateng sudah menjalankan fungsinya sebagai kontrol 

sosial. Khususnya melalui pemberitaan mengenai Pasar Johar sejak 

bulan Februari 2016 hingga Agustus 2016. Dari hasil analisa juga 

dapat dilihat bahwa kedua media memiliki perbedaan dalam gaya 

membingkai. 

2. Dalam bingkaiannya, Suara Merdeka memiliki pendefinisan utama 

yang ingin dibangun yaitu kondisi tempat relokasi berbeda jauh 

dengan kondisi Pasar Johar sebelumnya. Mengenai pemaparan 

sumber masalah, Suara merdeka memiliki kekonsistenan dalam 

memaparkan penyebab masalah. Dalam pemaparannya Suara 

Medeka kerap menunjuk pihak Pemerintah sebagai pihak yang 

bertanggung jawab. Sealanjutnya,  Suara Merdeka memiliki 

penekanan pesan moral bahwa kepindahan pedagang ke tempat 

relokasi akan berbeda dengan kondisi saat mereka di Pasar Johar 

sebelumnya di setiap pemberitaannya. Dalam membangun pesan 

moral Suara Merdeka melibatkan pendapat pedagang dan  sering 

juga dipadukan pendapat dari pihak DPRD. Sehingga, arah yang 
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ingin dicapai adalah melihat sekaligus mengawal bagaiamana 

kinerja Pemerintah dan bagaimana nasib dari pedagang saat di 

tempat relokasi. Pemberitaan mengenai Pasar Johar bertujuan untuk 

mengetahui apakah dengan adanya relokasi nasib pedagang 

menjadi lebih baik dan sejahterra atau sebaliknya. 

3. Sedangakan untuk Tribun Jateng memiliki kekonsistenan dalam 

mendefiniskan masalah dengan memakai sudut pandang dari 

pedagang. Hal tersebut dikarenakan, Tribun Jateng memiliki 

konsep dasar perusahaan yaitu mikro people. Konsep mikro people 

adalah konsep yang memandang berita berdasarkan sudut pandang 

dari orang yang paling dekat dengan sumber permasalahan. 

Tujuannya adalah untuk mendapatan emotional benefit agar berita 

yang disampaikan memperoleh peratian lebih banyak baik dari 

pihak masyarakat atau Pemerintah. Secara keseluruhan Tribun 

Jateng mempunyai pendefinisian bahwa kepindahan pedagan ke 

tempat relokasi membuat mereka semakin tidak nyaman. Namun 

mengenai pemaparan penyebab masalah, Tribun Jateng kurang 

memiliki kekonsistenan seperti Suara Merdeka. Tribun Jateng, 

memiliki penenkanan pesan moral bahwa segala masalah saat 

perpindahan tersebut dikarenakan kinerja Pemerintah yang kurang 

maksimal. Dalam imbuhannya Tribun Jateng kerap menonjolkan 

pesan moral mengenai kondisi pedang yang belum pulih.  
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4. Mengenai penekanan penyelesaian, kedua media secara konsisten 

juga memaparkan opsi-opsi yang ada. Kedua media juga 

melakukan apresisasi jika pemerintah telah melakukan tindakan 

penyelesaian. Yang menjadi pembeda adalah Suara Merdeka 

memiliki pengulangan jika ada masalah atau tawaran solusi yang 

belum mendapat perhatian. Hal ini tentu saja membuat Suara 

Merdeka lebih efektif mendapatkan perhatian dari Pemertintah 

untuk melakukan penyelesaian. Namun dari segi kritik Tribun 

Jateng memiliki gaya yang lebih tajam Dalam membangun tawaran 

penyelesaian Tribun Jateng kerap memakai pihak DPRD untuk 

mengkritik secara tegas. 

B. Saran 

1. Media 

Melihat dari pemberitaan kedua media, penulis menyarankan agar 

media dalam  melakukan pengawalan lebih baik jika melakukan 

pengulangan berita. Maksut dari hal tersbut adalah media harus 

memperhatikan unsur keberlanjutan. Adanya keberlanjutan menurut 

penulis akan lebih efektif dalam menarik perhatian masyarakat dan 

terutama Pemerintah.  

Selain itu, unsur kelengkapan seperti 5W+1h dan keseimbangan 

juga menjadi hal dasar yang harus diperhatiakan. Berita yang lengkap 

dan berimbang akan memudahkan media menyampaikan bingkaian 

tanpa mengesampingkan  asas keadilan. 



 

105 
 

2. Pemerintah Kota Semarang 

Penulis juga memberikan saran kepada Pemkot Semaranguntuk 

memberikan  perhatian mengenai solusi yang ditawarkan oleh Media. 

Pemerintah harus memiliki respon yang baik agar permasalahan yang 

ada dan yang diberitakan memiliki kejelasan. Pemerintah setidaknya 

melakukan konfirmasi apakah solusi yang ditawarkan sesuai 

kemampuan dan dikehendaki oleh Pemkot. Penulis memberikan saran 

diatas dikarenakan  

3. Progam Studi 

Penulis juga memberikan saran kepada program studi untuk lebih 

mengkaji atau melakukan studi-studi mengenai fungsi edukasi dan 

pengawalan dari media. Progam studi harus sering melibatkan pihak 

media dalam proses belajar dan mengajar. Hal tersebut bertujuan agar 

mahasiswa menjadi terampil dan lebih mengerti mengenai dunia 

media. 

4. Penelitian lebih lanjut 

Pada akhir, penulis memberikan saran terhadap penelitian lebih 

lanjut agar dapat melakukan studi framing lebih lanjut mengenai 

pemberitaan pada isu urusan wajib Pemerintah Daerah. Artinya, 

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan melakukan pengkajian 

dari media yang berbeda dengan pemberiaan dari sektor lain pada 

urusan wajib Pemerintah Daerah. 

  


