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BAB V                                                                         

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dibahas dalam bab IV, kesimpulan 

penelitian ini adalah : pertama, setiap media pasti memiliki perspektif atau cara 

pandang yang berbeda dalam menyeleksi dan menonjolkan isu saat menyajikan 

berita, hal itulah yang termasuk dalam aspek framing. Sehingga media akan tahu 

kemana berita itu akan dibawa serta bagian mana saja yang perlu untuk ditonjolkan 

dan sebaliknya. Kedua, peneliti menemukan dalam surat kabar harian Suara 

Merdeka dan Radar Semarang memiliki gaya penelitian yang berbeda dalam 

menggambarkan alur sebuah masalah. Ketiga, narasumber baik dia termasuk 

komunikator politik maupun tidak, dia memiliki peran sebagai penguat argumentasi 

dari seleksi isu dan penonjolan isu yang sedang dibahas. Keempat, setelah 

dilakukan analisis framing model Robert N Entman dapat dilihat bagaimana 

komunikasi politik yang dilakukan Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi 

khususnya dalam elemen treatment recommendation. Dimana salah satu tujuan dari 

dilakukannya komunikasi politik ialah membentuk citra diri, dan dari elemen 

tersebut dapat terlihat bagaimana sosok Hendi digambarkan sebagai seorang figure 

pemimpin yang baik dan tegas. Selain itu pernyataan pendukung dari pihak lain 

juga berhasil membentuk citra dirinya. 

Melalui media cetak khususnya surat kabar, komunikator politik bisa 

membangun komunikasi politik dengan masyarakat, membentuk opini publik, serta 

memperlihatkan citra diri mereka yang baik. Seperti halnya di kedua media yang 
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menjadi obyek penelitian peneliti, yakni surat kabar harian Suara Merdeka dan 

Radar Semarang. Dalam penawaran solusi yang dilakukan Hendi, Suara Merdeka 

berusaha menjelaskan dengan detail apa yang menjadi penawaran solusi tersebut. 

Semuanya dikemas dengan padat dan mendetail. Sedangkan cara penggambaran 

surat kabar harian Radar Semarang mengenai penawaran solusi sebagai salah 

bentuk komunikasi politik seorang Hendi, terasa lebih singkat dan langsung to the 

point. Mereka mengemas pernyataan Hendi tidak begitu padat namun tetap jelas 

apa maksudnya. Pada intinya, framing dari kedua media khususnya pada elemen 

treatment recomendation terlihat sama-sama menunjukkan citra diri yang baik dari 

seorang Hendrar Prihardi sebagai Wali Kota Petahana. 

 

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini bisa terlihat bahwa analisis framing tidak hanya dapat 

digunakan untuk mengonstruksi sebuah berita saja, tapi juga mampu untuk 

menggambarkan sebuah komunikasi politik yang dilakukan seorang politikus. 

Khususnya dalam framing model Robert N Entman, dimana dia memiliki empat 

elemen yang keempat-empatnya dapat dihubungkan dengan teori komunikasi 

politik yang bertujuan salah satunya untuk membentuk citra diri seseorang. Terlebih 

lagi pada elemen keempatnya yakni treatment recommendation. 

Di sisi lain, media juga harus sadar jika dalam framing yang mereka lakukan 

bisa saja berkaitan dengan proses komunikasi politik. Sebab komunikasi politik 

dapat dilakukan melalui banyak cara salah satunya dari media. Dan tidak selalu dari 

aktornya yang membentuk komunikasi politik itu sendiri, namun campur tangan 

framing media juga memengaruhi komunikasi politik. 
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Selain itu, media juga harus mampu untuk menjaga kualitas berita yang 

berimbang agar tidak menimbulkan keterpihakan pada pihak-pihak tertentu dan 

media sebaiknya tidak membentuk persepsi masyarakat. 

Peneliti juga berharap ke depannya penelitian ini bisa dilanjutkan atau 

diperdalam dengan menggunakan metode analisis yang lainnya. Dengan melihat 

objektivitas pemberitaan dari komunikasi politik yang mungkin dilakukan dalam 

media lain baik elektronik maupun online. Atau bisa juga dengan melihat framing  

dari sisi jurnalis, dimana nantinya akan tergambarkan bagaimana jurnalis atau 

wartawan tersebut melakukan konfirmasi dengan figur publik mengenai 

pemberitaan yang ditulis. 

  


