
 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

6.1  Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian dan analisis data mengenai konstruksi berita ekonomi 

bidang pertanian pada surat kabar daerah Lampung Post dan Tribun Lampung 

edisi Januari 2012, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan dalam pembagian berita dimana SKH Lampung Post 

lebih fokus dengan berita-berita yang berasal dari Ibukota Provinsi, 

sedangkan SKH Tribun Lampung lebih berimbang dalam menyajikan 

berita yang berasal dari daerah-daerah kabupaten dengan Ibukota Provinsi. 

2. Berita ekonomi bidang pertanian pada SKH Lampung Post lebih beragam 

dibandingkan SKH Tribun Lampung. Hal ini dapat diketahui dari 

penggunaan nilai berita pada Lampung Post lebih banyak dibanding pada 

Tribun Lampung. 

3. Kecenderungan isu yang ditampilkan pada Lampung Post lebih banyak 

bernada positif, dalam arti lebih banyak menggambarkan keberhasilan 

ekonomi bidang pertanian; seperti panen raya, peluang usaha di bidang 

pertanian, dsb. Sedangkan SKH Tribun Lampung cenderung menampilkan 

berita negatif seperti kemiskinan, kelangkaan barang, gagal panen, dll. 
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4. Kualitas berita ekonomi bidang pertanian pada SKH Lampung Post dan 

Tribun Lampung, jika dilihat dari ada tidaknya pencampuran fakta dan 

opini media, liputan dua sisi dan cek ricek berita sudah baik. Akan tetapi 

secara persentase, Tribun Lampung lebih berkualitas dibandingkan dengan 

Lampung Post. 

5. Berita-berita ekonomi bidang pertanian pada SKH Lampung Post lebih 

banyak menggunakan istilah ekonomi dan statistika/ perhitungan angka-

angka dibandingkan dengan SKH Tribun Lampung. 



97 
 

6.2  Saran 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran 

yang mungkin dapat dipertimbangkan, antara lain: 

1. Kepada khalayak pembaca surat kabar harian, khususnya SKH Lampung 

Post dan Tribun Lampung hendaknya lebih aktif dalam memperoleh 

informasi tentang berita ekonomi bidang pertanian sehingga dapat 

memperoleh pengalaman yang lebih banyak dan lebih beragam. Sebab 

informasi dan berita ekonomi bidang pertanian merupakan salah satu 

pedoman bagi pengambilan keputusan di bidang ekonomi pertanian.  

2. Surat kabar harian daerah, dalam hal ini adalah SKH Lampung Post dan 

Tribun Lampung hendaknya dapat memaksimalkan informasi-informasi 

perekonomian khususnya di bidang pertanian sehingga masyarakat 

semakin terbantu dalam mengambil keputusan ekonomi mengingat bahwa 

surat kabar sebagai media massa cetak yang berpengaruh bagi khalayak 

dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan masyarakat. Surat 

kabar hendaknya memberitakan informasi yang penting bagi khalayak dan 

mendidik agar masyarakat dapat mengambil makna dari suatu peristiwa 

ekonomi yang terjadi. 


