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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari lima berita mengenai kenaikan harga BBM 

diawal periode pemerintahan Jokowi dengan menggunakan metode framing 

model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Kasus kenaikan harga BBM terjadi setiap tahunnya, bukan hanya pada 

masa pemerintahan Jokowi. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya 

kendaraan pribadi dan disetujuinya program mobil murah. Sehingga 

masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi yang berimbas pada 

kebutuhan BBM yang semakin meningkat, maka dari itu pemerintah 

harus menambah kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

b. Dalam pemberitaan kenaikan harga BBM ini, liputan6.com cenderung 

pro terhadap kebijakan baru pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara dan bagaimana Liputan6.com mengemas berita mengenai 

kenaikan harga BBM. 

c. Dilihat dari unsur sintaksis, Liputan6.com telah memberitakan sesuai 

dengan fakta yang terjadi. Sehingga media online ini dapat dipercaya 

oleh masyarakat. 

d. Dari unsur skrip, Liputan6.com juga sudah lengkap dalam menuliskan 

beritanya. Semua unsur 5W+1H telah disajikan dalam beritanya. 

e. Pada unsur tematik, Liputan6.com juga telah menceritakan cukup detail 

mengenai kejadian yang terjadi. 

f. Dalam unsur retoris, Liputan6.com telah menekankan pesan yang ingin 

disampaikan untuk pembacanya. Dari unsur ini dapat dilihat bahwa 

Liputan6.com bukan media yang berpihak pada siapapun, melainkan 

netral. 
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V.2  Saran 

Setelah melakukan penelitan dan melihat hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk kedepannya semoga pemerintah dapat lebih bijak dalam menaikan 

harga BBM karena akan berimbas pada kenaikan banyak hal. 

b. Masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan umum daripada 

kendaraan pribadi. Selain dapat menghemat BBM, dapat mengurangi 

kemacetan dijalan. 

c. Kelengkapan unsur sintaksis, dan skrip agar dipertahankan, karena kedua 

unsur tersebut sudah sangat lengkap dan jelas terbaca pada berita-berita 

yang disajikan Liputan6.com. 

d. Bisa memberitakan lebih detail lagi kejadian yang terjadi dilapangan, 

karena itu akan membantu pembaca untuk menggambarkan kejadian 

yang terjadi di kepala mereka.  

e. Untuk unsur retoris, harus bisa lebih menekankan lagi untuk siapa pesan 

berita tersebut di tujukan. Karena terkadang pesan yang disampaikan 

dalam satu berita untuk pemerintah dan masyarakat, sebaiknya lebih 

fokus terhadap satu objek yang ingin diberikan pesan. 
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