
BAB VII 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

 Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis Wacana Kritis 

Van Dijk, pada pemberitaan mengenai berita Grebeg Sudiro, baik dari koran 

Solopos maupun Joglosemar peneliti menemukan beberapa kesimpulan: 

a. Pada pemberitaan Koran Solopos dapat disimpulkan bahwa koran tersebut 

ingin menonjolkan bahwa didalam acara Grebeg Sudiro tidak hanya 

terdapat pembauran saja, acara ini juga dapat menggali potensi-potensi 

dalam masyarakat seperti potensi dalam membuat kue Keranjang, potensi 

dalam membuat kerajinan lampion dll yang semakin lama mulai luntur, 

dan dengan adanya acara ini potensi-potensi tersebut mulai terlihat lagi. 

b. Secara tidak langsung koran Solopos juga mendukung pemerintah untuk 

menggerakkan masyarakat agar ikut menampilkan atau menunjukkan 

potensi baik itu dari segi kuliner maupun kesenian yang mereka miliki.. 

Disini terlihat bahwa koran Solopos berfungsi sebagai penyambung lidah 

pemerintah untuk mengontrol masyarakat agar mereka lebih mampu 

menggali potensi yang ada di masyarakat Kota Solo yang distimulus 

adanya acara Grebeg Sudiro.  

c. Koran Joglosemar lebih menekankan bahwa dalam pemberitaan-

pemberitaan Koran Joglosemar mengenai acara Grebeg Sudiro ini 

menujukan bahwa wacana pembauran yang terkandung dalam acara ini 

sudah mulai diterima oleh masyarakat Kota Solo, bahkan masyarakat Kota 

Solo dan sekitarnya tidak hanya antusias untuk menyaksikan saja tetapi 

juga banyak masyarakat dari berbagai element turut mendukung dan ikut 

serta dalam acara ini. Tetapi sayangnya antusias masyarakat di kota Solo 

masih sekedar antusias dalam Acara Grebeg Sudiro itu saja, tetapi 

masyarakat belum mengerti akan adanya sebuah wacana pembauran yang 



ingin ditunjukkan oleh warga Kampung Balong kepada masyarakat Solo 

dan sekitarnya. 

d. Disini wartawan maupun koran Joglosemar ingin merubah opini 

masyarakat khususnya masyarakat Kota Solo akan suatu perbedaan bahwa 

perbedaan merupakan hal yang mampu memberikan keindahan dari 

banyaknya perbedaan-perbedaan, bukan justru menimbulkan konflik, 

terlihat pada setiap pemberitanya koran Joglosemar tidak memberikan 

kesan-kesan negatif dalam penulisan beritanya. 

7.2.  Saran 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti menggunakan analisa wacana kritis Van Dijk, dengan lebih 

memfokuskan pada level teks, hasilnya peneliti cukup berhasil memahami 

ideologi wartawan dari tayangan yang telah dianalisa. Namun akan lebih 

baik dan menarik jika ada penelitian lanjutan yang menganalisa secara 

lebih mendalam tentang kognisi wartawan. Pendekatan dan wawancara 

dengan wartawan atau produser dari koran  Solopos maupun Joglosemar 

ini dapat semakin menajamkan ideologi yang ingin disebarkan dari 

pemberitaan kedua koran lokal tersebut ini. Selain itu, peneliti juga 

menyarankan untuk penelitian selanjutnya bisa melihat bagaimana 

perkembangan Wacana Pembauran yang berkembang di dalam 

masyarakat, apakah pesan dari acara Grebeg Sudiro bisa diterima oleh 

masyarakat Kota Solo atau masyarakat kota Solo hanya melihat bahwa 

acara ini hanya sebagai hiburan semata.  

b. Bagi pemberitaan-pemberitaan Koran Solopos dan Joglosemar 

 Tema-tema pembauran sekarang ini mulai berkembang di masyarakat, dan 

sekarang ini media koran sanagt lah penting sebagi sebuah sumber informasi bagi 

masyarakat. Dan peneliti berharap supaya koran lokal yang ada di kota Solo baik 

itu Solopos maupun Joglosemar bisa membantu menyebarkan Wacana pembauran 

tersebut, dan juga membawa masyarakat Solo ke arah yang lebih baik. Karena di 

masyarakat Kota Solo masih Sensitif dengan hal hal yang bersangkutan dengan 

hal-hal pembauran atau pun perbedaan Ras, Suku, dan Agama. 



 




