BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Analisis framing adalah bagian dari analisis isi yang melakukan
penilaian tentang wacana persaingan antar kelompok yang muncul atau
tampak dimedia. Dikenal konsep bingkai, yaitu gagasan sentral yang
berorganisasi, dan dapat dianalisis melalui dua turunannya, yaitu
simbol berupa framing device dan reasoning device. Freming device
menunjuk pada penyebutan istilah tertentu yang menunjukan julukan
pada satu wacana, sedangkan reasoning device menunjukan pada
analisis sebab akibat. Kemudian analisis yang digunakan model analisis
framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.
Dari hasil analisis pembingkaian Radar For Ladies dari Harian
Umum Radar Banten peneliti mengambil sample Trend Mode Ladies
Masa Kini dari sisi Kesehatan Tubuh, Fashion dan Kecantikan, Karir,
Dan Travelling. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1.

Pembingkaian Sisi Kesehatan Tubuh
Dari pembingkaian sisi kesehatan tubuh, Radar For Ladies
memberikan informasi seputar kesehatan tubuh yang peneliti ambil
sample pada edisi bulan Januari samapai Mei diantaranya ada 3
kategori. Pertama, pada 11 Januari peneliti membingkai berita
seputar Soflen. Kedua, 25 Januari pembingkaian seputar Kuku
Sehat, 01 Maret infus water membantu kesehatan tubuh.
Sisi kesehatan perempuan Banten semakin hari semakin
terlihat, kesehatan tubuh bagi perempuan sangat penting apalagi
dengan keadaan polusi yang semakin membuat pencemaran
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lingkungan tek heran perempuan Banten lebih mengutamakan
kesehatan tubuh agar tubuh menjadi bugar dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari.
2.

Pembingkaian Sisi Fashion dan Kecantikan
Pembingkaian berita dari sisi fashion tiga kategori fashion
dari edisi Bulan Januari samapai bulan Mei yaitu 08 Februari Batu
Akik Untuk Wanita Dan 15 Februari Celana Atau Rok. 22
February OOTD saatnya fashionita bergaya.
Boomingnya fashionable di kalangan perempuana memang
sudah tidak di ragukan lagi tidak hanya dengan anak muda yang
sudah berumur pun semakin memperhias dirinya dengan keindahan
batu akik.Sedangkan dalam sisi kecantikan.
perempuan cantik itu perlu namun yang harus diperhatikan
bagaimana menjaga kecantikan. edisi 12 April, Kosmetik Untuk
Siang Dan Malam, perempuan tidak jauh dengan perlengkapan
kecantikan yang selalu menunjang ke elokan parasnya, make up
atau kosmetik salah satu kebutuhan perempuan yang tidak akan di
lupakan karena dengan kosmetik kulit akan terjaga. Kemudian di
edisi 26 April Radar For Ladies memberikan kecantikan seputar
kasiat teh dan macam-macamnya bertujuan untuk kulit sehat
dengan bahan alami teh pegunungan membuat keremajaan kulit.

3.

Pembingkaian Sisi Karir dan Travelling
Orang tua karir, baik ayah maupun ibu sudah menjadi
sebuah pilihan pada saat ini Begitulah Perspektif Relasi
Antarpribadi Dalam Keluarga menyebutkan, namun Radar For
Ladies membingkai berita dalam sisi Karir pada edisi 18 Januari,
29 Maret dan 03 Mei mengenai Infestasi Emas, Speling Untuk
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Memperoleh

Komunikasi

Pekerjaan

Dan

Interview

Kerja.

Bertujuan agar lebih bersiap untuk mensejahterakan keadaan hidup
lebih baik lagi di era moderen saat ini.
Dari pembingkaian sisi travelling terdapatdua sample
Travelling yang diangkat peneliti yaitu pada 22 Maret Berburu
Diskon dan 24 Mei Hoby Mendaki Gunung, peneliti ambil sample
karena perempuan zaman sekarang gemar berbelanja dalam
memenuhi kepuasan fashionnya, adanya diskon membantuk
kebutuhannya. Kedua Hoby Mendaki Gunung, mahasiswa selalu
gemar akan keindahan alam maka dari itu hoby Mendaki Gunung
cocok untuk menjadi sasaran Travelling.
“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah
wanita sholehah”
(Hr.Muslim Dari Abdullah Ibn Amr)
Surga diperuntukan bagi hamba-hamba yang beriman,
tunduk, dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Diantara
penghuni surga itu yang terbanyak adalah wanita,
(Sabda Nabi Muhammad Saw)
B. Saran
Radar For Ladies memberikan warna sendiri bagi koran
Banten.Radar Banten menjadi lebih indah dan menarik dengan adanya
koran yang mengkhususkan untuk perempuan yaitu Radar For Ladies,
seperti pribahasa mengatakan “Tak Indahlah Ketika Dunia Ini Hanya
Diisi Dengan Laki-Laki Maka Percantiklah Dengan Hiasan Wanita”.
Semula berawal dari Rubrik Wanita yang terbit setiap hari dan
mengganti nama dengan Radar For Ladies yang terbit seminggu sekali
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pada hari minggu, menejemen ini sangat pas karena melihat kebutuhan
pembaca mayoritas sibuk bekerja dan ketika weekend pas untuk santai
membaca koran.. Kemajuan Radar For Ladies semakin melesat ketika
Tren Mode Masa Kini semakin berkembang di Banten.
Penulis hanya menginginkan Radar For Ladies selalu aksis dan
menemani perempuan yang ingin tampil cantik, menarik, ideal dan
fashionable apalagi Tren Mode Masa Kini yang masuk ke Banten
semakin melesat. Saran daripenulis terus berjuang untuk Banten lebih
maju dan ingat dengan julukan Radar Banten Aspirasi, Suara Hati Dan
Kebanggaan Banten.

