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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penyajian hasil penelitian, analisis data serta pembahasan, telah diuraikan peneliti 

dalam bab sebelumnya, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Retorika Juru Bicara 

dr. Reisa dalam Konferensi Pers Penanganan COVID-19 di Youtube BNPB”. Maka, 

dengan menggunakan analisis retorika Aristoteles yaitu the five canons of rhetorics 

dapat dismpulkan bahwa: 

1. Dari analisis kesepuluh Penyampaian Penangan Pandemi COVID-19 bulan 

Juni 2020 yang dilakukan dr. Reisa, penerapan the five canons of rhetoric 

dilakukan pada sepuluh video, namun ada satu hukum yang tidak diterapkan, 

yaitu memoria. Dalam proses analisis ditemukan pula retorika baru, yaitu anti-

intelektual yang ditunjukkan dengan penggunaan kata-kata yang mudah 

dipahami, dan seperti bahasa sehari-hari. Jika dilihat dari ketiga aspek retorika 

ethos, pathos, logos, yang paling besar diantaranya adalah pengaruh dari 

aspek etos di mana seperti yang sudah dijelaskan Dokter Reisa memiliki paras 

yang cantik dan juga latar belakang yang positif sehingga penerimaan 

masyarakat pun sangat baik. 

 

a. Hukum Inventio dalam retorika dr Reisa saat penyampaian Percepatan 

Penangan Pandemi COVID-19 bulan Juni 2020 di terapkan melalui penemuan 

tema yang berbeda setiap harinya. Pada setiap konferensi pers, inventio di 

terapkan lewat penemuan tema yang berbeda-beda setiap harinya. Penentuan 

tema ini berdasarkan isu yang sedang hangat atau menjadi tren di masa itu, 

sehingga menimbulkan ketertarikan khalayak terhdap isu yang dismpaikan. 

Inventio juga ditunjukkan lewat aspek ethos, pathos, dan logos. Contohnya 

dalam aspek ethos, dokter Reisa sebagai juru bicara telah menunjukkan suatu 

bentuk kepercayaan dan kredibilitas lewat latar belakang pendidikan dan 
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pengalaman, pakaian, dan penampilannya. Beliau juga mengutip informasi 

dari lembaga maupun orang yang kredibel. Kemudian dalam aspek pathos 

ditunjukkan lewat pembahasan yang menyentuh emosi, seperti rasa syukur, 

bentuk kerja keras tenaga kesehatan dan volunteer, dan intonasi serta ekspresi 

yang ditampilkan. Aspek logos ditunjukkan lewat data-data berupa angka, 

grafik, laporan, dan fakta-fakta yang disampaikan. 

 

b. Hukum Disposito dalam retorika dr Reisa saat penyampaian Percepatan 

Penangan Pandemi COVID-19 bulan Juni 2020 di terapkan melalui 

penyusunan konferensi pers ini secara sistematis mulai dari pembuka, 

pernyataan, argumen, dan penutup. Pembukaan biasanya di buka dengan 

salam dan suatu pengantar untuk, kemudian dilanjutkan dengan suatu 

pernyataan yang biasanya mencakup himbauan untuk melakukan protokol 

kesehatan dan didukung dengan argumentasi yang menguatkan pernyataan 

tersebut atau bisa di sebut juga sebagai reasoning atau alasan. Kemudian akan 

ditutup dengan penutup yang biasanya berupa kalimat yang berima ataupun 

kalimat-kalimat penyemangat dan ucapan terimakasih serta menyerahkan 

kepada juru bicara lainnya. Kesepuluh konferensi pers ini menerapkan 

dispositio. 

 

c. Hukum Elocutio dalam retorika dr Reisa saat penyampaian Percepatan 

Penangan Pandemi COVID-19 bulan Juni 2020 di terapkan melalui pemilihan 

kata-kata dan kalimat dalam konferensi pers dengan tujuan untuk memberikan 

estetika pada penyampaiannya. Ada empat macam majas yang digunakan, 

yaitu penegasan, perbandingan, sindiran, dan pertentangan. Pada majas 

pertentangan digunakan beberapa jenis, yaitu klimaks, antiklimaks, aliterasi, 

repetisi, interupsi, asindenton, pararelisme, pleonasme, polisidenton. Majas 

pertentangan yang digunakan dalam konferensi pers ini, yaitu okupasi Majas 

perbandingan yang digunakan dalam konferensi pers ini, yaitu simbolik. Yang 
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terakhir majas sindiran berupa sarkasme juga digunakan dalam konferensi 

pers ini. Kesepuluh konferensi pers menerapkan hukum elocutio. 

 

d. Hukum memoria dalam retorika dr Reisa saat penyampaian Percepatan 

Penangan Pandemi COVID-19 bulan Juni 2020 tidak ditemukan 

penerapannya. Hal ini karena dalam penyampaiannya dokter Reisa tidak 

mengingat konferensi pers melainkan membaca teks yang ada di layar depan. 

Hal ini juga membuat penyampaian konferensi pers kurang maksimal. 

 

 

e. Hukum Pronuntiatio (penyampaian) pada retorika dr Reisa saat penyampaian 

Percepatan Penangan Pandemi COVID-19 bulan Juni 2020 di terapkan 

melalui cara penyampaian secara lisan oleh dokter Reisa dan lewat 

komunikasi verbal dan non-verbal. Mulai dari penggunaan intonasi, 

penjedaan, kecepatan dalam berbicara, volume, penampilan, latar belakang, 

podium, gesture, mimik wajah, dan properti yang digunakan seperti masker. 

Intonasi yang digunakan terkadang tinggi dan terkadang rendah 

menyesuaikan dengan apa yang sedang disampaikan, Kemudian penjedaan 

dilakukan apabila ada hal-hal yang mau ditekankan, dan kecepatan berbicara 

menyesuaikan dengan suasana yang ingin dibawakan, volume juga tidak 

terlalu besar karena indoor dan menggunakan microphone. Penampilan yang 

rapi dan formal juga menyampaikan bahwa konferensi ini bersifat resmi. 

Pemilihan warna dan tulisan di latar belakang dan podium juga menampilkan 

suatu pesan untuk menyampaikan website resmi yang memuat informasi valid 

tentang COVID-19 di Indonesia, dan tagar untuk di media sosial.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka saran yang dapat 

diberikan dari penelitian yang berjudul “Analisis Retorika Juru Bicara dr. Reisa dalam 

Konferensi Pers Penanganan COVID-19 di Youtube BNPB” adalah sebagai berikut. 

5.2.1 Saran Akademis  

a. Saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode analisis retorika, sebaiknya lebih memperdalam serta 

serta mempelajari berbagai teori retorika dari berbagai ahli retorika, sehingga 

dapat menggunakan metode analisis dari ahli retorika lain, yang 

penggunaanya lebih sesuai digunakan dalam penelitian analisis retorika 

tertentu.  

b. Masalah penelitian, agar lebih memperluas dan mengeksplorasi penelitian 

secara lebih mendalam, sesuai, serta relevan dengan realitas dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga penelitian mampu mengaitikan dengan fenomena 

realitas yang ada.  

5.2.2 Saran Praktis  

a. Saran bagi seluruh public speaker, akan sangat baik jika melakukan konsep 

memoria dalam proses penyampaian agar lebih percaya diri, lebih dapat 

berekspresi dan lebih menguasai panggung karena tidak perlu membaca apa 

yang ingin disampaikan.  

b. Saran bagi tim komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

yaitu dalam penayangan konferensi pers secara live, agar tidak terlalu lama 

jeda podium kosong, sebaiknya dapat diisi dengan tampilan video lainnya 

sebelum memulai, begitu juga video kepala Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 agar lebih diperhatikan volume, karena dalam 

beberapa video suaranya tidak terdengar.  


