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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan di BAB IV, 

serta mengacu rumusan masalah dan tujuan penelitian, perspektif pemberitaan dan 

bentuk ekspresi bahasa pada berita kriminal pembunuhan pada tanggal 1-7 

November 2013 di situs www.bfmtv.com dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dalam pembahasan dapat diketahui bahwa wartawan menggunakan 

perspektif pro pemerintah dan perspektif pro lain. Namun, perspektif yang 

lebih banyak digunakan adalah perspektif pro pemerintah. Hal ini 

menunjukkan bahwa wartawan dalam menyampaikan realitas tertentu tidak 

bersikap netral dan cenderung menggunakan perspektif yang mengarah 

kepada pro pemerintah melalui bahasanya. Hal tersebut dikarenakan oleh 

pengaruh politik dan ideologi yang mendukung pemerintah sehingga berita 

yang disampaikan memarginalkan atau memojokkan kelompok lain.  

2. Berdasarkan pembahasan dalam Bab IV, bentuk ekspresi bahasa pada berita 

kriminal pembunuhan pada tanggal 1-7 November 2013 di situs 

www.bfmtv.com meliputi kosakata dan modalitas. Kosakata yang 

mengandung nilai eksperiensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif. Namun, 

kosakata yang paling dominan di dalam wacana berita tersebut adalah 

kosakata yang bernilai eksperiensial. Hal ini menunjukkan bahwa wartawan 

memberikan pengalaman pribadinya tentang informasi tertentu dengan 
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menggunakan kosakata yang seolah-olah mendukung pemerintah, sehingga 

berita yang sudah beredar telah mengurangi realita yang terjadi sebenarnya. 

Di sisi lain, modalitas yang terkandung dalam wacana meliputi modalitas 

aletik, epistemik, apresiatif, aksiologik, buli, dan deontik. Namun, modalitas 

sering muncul adalah modalitas epistemik. Hal ini menunjukkan bahwa 

tulisan wartawan lebih dominan menyatakan suatu kepercayaan (croyance), 

kepastian (certitude), dan pengetahuan (savoir) terhadap suatu realitas. 

Namun, realitas tersebut berisi tentang kebenaran subjektif yang berasal dari 

sikap wartawan yang memihak pemerintah sehingga perspektif pada wacana 

berita kriminal pembunuhan pada tanggal 1-7 November 2013 di situs 

www.bfmtv.com mengarah kepada pemerintah. 

 

B. Saran  

Dalam penelitian ini masih banyak yang belum dianalisis mengenai 

perspektif pemberitaan dan bentuk ekspresi bahasa, sehingga dapat 

memungkinkan untuk para calon peneliti lebih mendalami dan menyempurnakan 

penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

motivasi bagi para calon peneliti lain untuk mengembangkannya secara lebih luas. 

 

C. Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa Prancis 

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, hasil 

penelitian yang ditemukan dapat dipakai dalam pembelajaran bahasa Prancis. 

Perspektif pemberitaan dan bentuk ekspresi bahasa erat hubungannya dengan 

penggunaan bahasa dan konteks. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, 
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hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para guru dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara (expréssion orale) dan membaca (compréhension écrite) 

untuk memahami suatu teks dan menceritakan kembali tentang isi dalam teks 

tersebut. 


