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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab V ini menyajikan simpulan yang di dalamnya juga memuat hasil temuan 

dari analisis dan penelitian yang dilakukan peneliti. Selain simpulan pada bab ini juga 

dipaparkan saran-saran yang berkenaan dengan hasil penelitian analisis wacana kritis 

pada media sosial Twitter yang memakai teori Fairclough (representasi, relasi, dan 

identitas) dan teori dari peneliti sendiri: transformasi. 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian, maka 

penelitian AWK yang menganalisis hegemoni media sosial Twitter mengenai isu-isu 

nasional di Indonesia dan implikasinya pada mata kuliah Analisis Wacana di 

perguruan tinggi, maka peneliti merumuskan simpulan sebagai berikut: 

1. Media sosial Twitter merupakan media yang efektif dalam menyampaikan 

pesan dan memberikan tanggapan., di mana penggunanya bisa 

memanfaatkan teknologi informasi untuk mengekspresikan diri dan 

menyuarakan opininya secara cepat dan luas.  

2. Praktik wacana Twitter mempengaruhi pekerja media dalam memproduksi 

berita dengan cara  menjadikan Twitter sebagai sumber inspirasi, di mana 

banyak tokoh dan pengguna awam yang pendapatnya layak dikutip dan 

dijadikan bahan penulisan berita. 

3. Pemerintah Indonesia mulai menggunakan Twitter sebagai peranti untuk 

menyampaikan pesan dan sebagai sarana komunikasi dengan rakyatnya. 
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4. Media massa mempublikasi dan mendistribusikan berita-beritanya melalui 

Twitter dengan harapan untuk ditanggapi oleh para pengguna Twitter. 

5. Saking kuatnya hegemoni, pengguna Twitter (khalayak dan partisipan) 

bisa berperan sebagai ‘wartawan’. 

6. Dengan demikian teori Fairclough terkoreksi, tiga partisipan dalam 

analisis media mengerucut menjadi satu, yaitu menjadi ‘wartawan’. 

7. Fairclough tidak membayangkan adanya media sosial sebelumnya. 

8. Teori Fairclough yang melibatkan tiga partisipan dalam analisis media: 

wartawan, publik, tokoh publik; maka penelitian ini menemukan bahwa 

publik dan tokoh publik juga berperan sebagai wartawan.  

9. Temuan tersebut dijadikan sebagai sebuah teori baru sebagai alternatif 

untuk melengkapi teori Fairclough, yaitu dengan menambahkan 

pendekatan baru: transformasi. Transformasi  mencoba melihat perubahan 

peran partisipan berita dan pembaca (pengguna) awam sebagai ‘wartawan’ 

dan ikut serta dalam membentuk opini. 

10. Penelitian ini mempunyai implikasi yang signifikan pada mata kuliah 

Analisis Wacana di perguruan tinggi. Seperti bahasan Analisis Wacana 

bagi pendidikan, di mana materi ini memuat contoh aplikasi dari teori 

yang sudah dipelajari dalam bidang sekolah. Misalnya, ideologi dalam 

buku teks atau membongkar prasangka rasial siswa dalam karangan 

mereka, dominasi dan hegemoni dalam ruang pembelajaran. Atau yang 

lebih sederhana seperti kohesi dalam karangan siswa, tingkat 

keterpahaman teks dalam buku ajar. Penelitian ini memuat hal yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Semisal dominasi dan hegemoni 

yang memang merupakan bahasan dalam topik penelitian ini. 
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B. SARAN 

Berdasarkan  simpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran 

dalam  memanfaatkan media sosial Twitter dengan kekuatan hegemoninya: 

1. Pejabat, politisi, pesohor  bisa memanfaatkan media sosial twitter untuk 

menyuarakan suatu wacana atau pesan. Sekaligus berusaha mempengaruhi 

masyarakat dengan pencitraan yang baik. 

2. Kalangan akademisi juga disarankan menggunakan penelitian ini sebagai 

alternatif studi media baru yang masih sedikit diteliti. 

3. Mengingat selama ini Analisis Teks-nya Fairclough yang melihat representasi, 

relasi dan identitas hanya berbasis teks yang terdapat di media massa cetak 

dan online, ternyata analisa teks yang terdapat di media sosial seperti Twitter 

sangat menarik dan relevan untuk dilakukan. Jika penulis yang dimaksud 

dalam studi analisis teks Fairclough adalah wartawan dan penulis artikel, 

dalam penelitian ini justru para pengguna biasa yang bertindak sebagai orang 

yang memproduksi content atau berita. 

4. Bagi dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi, khususnya mata kuliah 

Analisis Wacana, penelitian ini bisa dijadikan salah satu sumber rujukan, 

setidaknya sebagai tahap awal sebelum mempelajari AWK. 


