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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:
1. Struktur narasi menurut Todorov, struktur narasi dimulai dari kondisi
seimbang, struktur narasi Majalah Tempo bermacam-macam. Ada narasi
yang dimulai dengan kondisi seimbang, ada pula yang memulainya dengan
gangguan atau konflik, lalu mundur ke kondisi seimbang. Untuk
menyeimbangkan konflik menuju kondisi seimbang tentu ada upaya untuk
memperbaikinya. Namun, ada satu narasi teks berita pada Majalah Tempo
yang tidak ditemukan narasi yang merupakan upaya memperbaiki
gangguan.
2. Bila dikaitkan dengan kontruksi realitas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
majalah Tempo tidak terpaku pada masalah Kantor Staf Presiden saja,
tetapi membahas juga masalah terkait dengan Jusuf Kalla.
3. Berdasarkan durasi berita, majalah Tempo berusaha menyajikan berita
yang aktual terkait permasalahan Kantor Staf Presiden ini. Meskipun
begitu, keempat berita yang telah dianalisis ini memiliki alur mundur, hal
ini menunjukkan bahwa majalah Tempo ingin pembacanya mengerti apa
yang menyebabkan permasalahan hari ini terjadi.
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5.2 Saran
Terkait dengan hasil penelitian ini yang hanya memfokuskan pada analisis
struktur dan alur menggunakan model Tzvetan Todorov, tidak menganalisis
karakter dalam teks Majalah Tempo. Maka peneliti menyarankan agar penelitian
selanjutnya melakukan analisis naratif dengan memfokuskan analisis terhadap
karakter dalam teks menggunakan analisis naratif model Vladimir Propp atau
tokoh lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan penelitian.

74
Analisis Struktur..., Ella Elsadilaga Efendi, FIKOM UMN, 2015

