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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan analisis 

framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, peneliti 

memperoleh kesimpulan bahwa Harian Republika mengkonstruksi 

penundaan ini sebagai kebijakan yang tidak tepat. Analisis ini menekankan 

pada empat unsur yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 

Dalam struktur sintaksis, melalui headline dan lead, Republika 

menekankan bahwa Polri tidak konsisten dalam permasalahan jilbab dan 

anggaran pengadaan bukan suatu permasalahan. 

Pada struktur skrip, Harian Republika menonjolkan unsur who, 

what, dan why. Who digunakan untuk menunjukkan banyaknya pihak yang 

tidak menyetujui keputusan penundaan jilbab. What merujuk pada 

gambaran pemberitaan penundaan yang disertai perkembangan 

pemberitaan tersebut. Unsur why digunakan untuk menjelaskan tidak 

tepatnya kebijakan penundaan jilbab. Sementara unsur lainnya berperan 

sebagai pelengkap berita. 

Sedangkan pada struktur tematik, Harian Republika mengungkap 

tentang ketidakkonsistenan Polri dalam permasalahan jilbab. Penundaan 

jilbab dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat, sehingga Polri didesak 
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untuk mencabut telegram rahasia dan mengeluarkan aturan yang jelas. 

Serta dugaan adanya intervensi pihak lain pada penundaan ini. 

Penonjolan berita juga dilakukan melalui struktur retotis. Harian 

Republika dalam menekankan fakta menggunakan leksikon, metafora, 

pull-out, dan grafis.  

Secara keseluruhan Harian Republika memframing berita 

penundaan ini sebagai kebijakan yang tidak tepat, dengan lebih berpihak 

terhadap pengadaan jilbab di kepolisian.  

5.2  Saran 

5.2.1 Praktis 

Dalam menyempurnakan kebebasan pers dan tanggung 

jawab sosial, diharapkan pers lebih bersikap berani untuk 

menjalankan fungsi sebagai attack dog (fungsi membongkar). 

Selain itu, pers tidak hanya berfungsi menyampaikan, tetapi juga 

dapat terus memperkaya diri dengan liputan yang dalam, serta 

memberi forum publik agar masyarakat dapat saling bertukar 

pendapat. 

5.2.2  Akademis 

Setelah menganalisis berita, peneliti menyadari terdapat 

kekurangan dari penelitian ini. Karena itu, saran yang penulis 

ajukan berupa penelitian lanjutan yang lebih berfokus pada media 

yang diteliti, seperti misalnya meneliti majalah-majalah Islam. 
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Dengan melakukan penelitian lanjutan tersebut, dapat diketahui 

lebih luas lagi bagaimana media Islam lainnya memberitakan 

permasalahan penundaan ini. 

Selain itu, penelitian lanjutan yang sama dengan 

menggunakan paradigma kritis, sehingga dapat melihat lebih lanjut 

motif Polri menunda penggunaan jilbab. 
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