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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil dari ketiga elemen analisis yaitu elemen analisis teks, kognisi sosial, 

serta analisis sosial masing-masing mendukung hasil analisis satu sama lain hal ini 

seperti yang dengan Eriyanto (2017) yang menyatakan bahwa dalam analisis 

wacana kritis ketiga elemen saling berkesinambungan antara satu sama lain. Dalam 

penelitian ini Tribunnews.com dalam melakukan konstruksi peristiwa penataan 

taman nasional Komodo terbukti menunjukkan keberpihakan politik kepada satu 

pihak yaitu pihak pemerintah dengan memberikan pandangan positif atas penataan 

yang ada. Sedangkan di sisi lain, detik.com dalam mengonstruksi peristiwa akan 

adanya penataan pada kawasan taman nasional Komodo terbukti menunjukkan 

keberpihakannya pada masyarakat yang menyuarakan penolakan atas adanya 

penataan di kawasan taman nasional Komodo yang dikhawatirkan akan merusak 

pemandangan alam yang ada serta mengganggu ekosistem lingkungan yang ada 

pada kawasan taman nasional Komodo khususnya di Pulau Rinca. Hal ini dapat 

dilihat dari bagaimana berita yang diproduksi menampilkan sudut pandang dari 

penduduk setempat. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan media terbukti melakukan 

konstruksi terhadap realitas sosial dan menunjukkan keberpihakannya pada satu 

pihak. Maka dari itu peneliti memiliki beberapa saran antara lain: 

1. Masyarakat perlu memahami bahwa realitas yang muncul pada media tidaklah 

100% riil. Melainkan sudah melalui proses konstruksi oleh media massa, hal ini 

dapat dilihat dari bagaimana perbedaan antara  tribunnews.com dan detik.com 

dalam mengonstruksi peristiwa penataan taman nasional Komodo. Maka dari 

itu penulis menyarankan kepada masyarakat untuk tidak hanya berfokus kepada 

informasi yang disampaikan oleh satu media saja. Melainkan, diperlukan pula 

untuk melihat bagaimana media lain mengonstruksikan peristiwa yang sama. 
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Hal ini tentu perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap 

terkait dengan sebuah peristiwa 

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan wawancara langsung dengan 

penulis dari masing-masing media sehingga nantinya dapat jauh lebih dalam 

memahami bagaimana proses wartawan dalam mengonstruksi peristiwa selain 

itu kognisi sosial dari wartawan juga akan terlihat lebih dalam. Tak hanya itu 

penulis juga menyarankan untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait 

adanya penataan di taman nasional komodo, seperti pihak manakah yang akan 

diuntungkan dan atau dirugikan dari ada atau tidaknya penataan di kawasan 

taman nasional ini. 

3. Kepada pelaku media penulis menyarankan agar dalam menulis sebuah berita 

tidak hanya berfokus pada satu sisi berita, melainkan berusaha sebaik dan 

sedalam mungkin mencari sumber informasi terkait sebuah peristiwa dari 

berbagai macam sisi. Sehingga masyarakat dapat melihat keseluruhan dari suatu 

peristiwa secara luas dan tidak hanya melihat peristiwa tersebut dari satu sisi 

saja. 
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