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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini menyajikan simpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian 

berikutnya pada bidang yang sama. 

5.1 SIMPULAN 

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi nominasi digunakan 

untuk merepresentasikan identitas nasional dan mengetahui ideologi yang melatar 

belakangi wacana. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi nominasi dapat 

digunakan untuk merepresentasikan identitas nasional atas nama kesamaan dan 

perbedaan suatu kelompok. Dalam perspektif Indonesia, aspek persamaan 

ditunjukkan dengan penggunaan strategi nominasi untuk mengonstruksi dan 

merepresentasikan pihak Indonesia. Strategi nominasi tersebut direalisasikan 

dalam bentuk deiksis, nama diri, antroponim profesi, kata benda kolektif, 

toponim, kata benda konkret dan abstrak serta kata kerja/kata benda yang 

menunjukkan proses atau tindakan. 

Strategi nominasi, berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, 

digunakan untuk mengonstruksi aktor sosial, objek/fenomena penting dan 

peristiwa/tindakan yang merepresentasikan Indonesia. Penggunaan deiksis 

dipergunakan untuk melibatkan dan menghimpun berbagai pihak atas nama 

sentimen kolektif terhadap kepemilikan Tortor dan Gordang Sambilan. Nama diri 
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dan antroponim profesi digunakan untuk mengonstruksi dan merealisasikan aktor 

sosial penting dari pihak pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara. Sementara 

penggunaan kata benda kolektif digunakan untuk mempertegas kesamaan unsur 

bangsa seperti negara, pemerintah, dan masyarakat Indonesia. Penggunaan kata 

benda konkret dan abstrak digunakan untuk mengonstruksi dan merealisasikan 

dua objek penting dalam wacana yaitu Tortor dan Gordang Sambilan dan 

kebudayaan. Adapun kata kerja/kata benda yang menunjukkan proses/tindakan 

lebih digunakan untuk mengonstruksi tindakan verbal berupa berbagai pandangan 

dari aktor sosial pihak Indonesia terkait konflik dua budaya Indonesia. 

Sementara perbedaan atas nama identitas nasional ditunjukkan dengan 

penggunaan deiksis „mereka‟ yang mengacu kepada Malaysia sebagai pihak out 

group. Untuk menekankan perbedaan ini juga direalisasikan dengan pemunculan 

aktor sosial pihak Malaysia berupa nama diri dalam kuantitas yang lebih sedikit. 

Hal ini menunjukkan adanya upaya pengucilan (ekslusi) terhadap pihak Malaysia. 

Hal yang menarik bahwa praktik ekslusi dan inklusi terjadi tidak hanya antara dua 

pihak dalam bingkai bangsa yang berbeda. Namun praktik tersebut juga terjadi 

dalam bingkai satu bangsa yang sama (ingroup) atas nama kepentingan politis. 

Strategi nominasi yang digunakan SP dalam memberitakan Tortor dan Gordang 

Sambilan secara makro juga berperan sebagai strategi konstruktif. Dengan fungsi 

ini strategi nominasi digunakan SP untuk mempromosikan keunikan dan 

perbedaan atas nama identitas nasional Indonesia. 
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Selanjutnya, terdapat tiga ideologi/kepentingan yang melatar belakangi 

wacana dan tengah diperjuangkan oleh SP. Pertama adalah ideologi kapitalis. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya keyakinan SP bahwa konflik dua budaya Indonesia 

dapat diproduksi menjadi berita yang menarik. Terkait tujuan tersebut, SP 

menampilkan konflik melalui pemberitaan yang newsworthy dan melibatkan 

kepentingan politis. Yang kedua, adanya upaya legitimasi ideologi egaliter dan 

pendobrakan ideologi feodal. Hal ini ditunjukkan dengan upaya SP mengeliminasi 

sekat sosial dengan cara menghilangkan gelar atau jabatan aktor sosial yang 

ditampilkan. Dengan demikian jarak sosial antar aktor sosial ketika membicarakan 

Tortor dan Gordang Sambilan menjadi lebih dekat. Ketiga, keperbihakan SP 

terhadap Indonesia menunjukkan adanya semangat nasionalisme. Hal ini 

ditunjukkan dengan upaya SP yang merepresentasikan pihak Indonesia lebih 

dominan dibandingkan pihak Malaysia dalam pemberitaan. 

5.2 REKOMENDASI  

Penelitian ini menerapkan Pendekatan Wacana Sejarah (PWS) dalam 

konstruksi yang sederhana. Objek yang dikaji hanya satu jenis (genre) wacana. 

Selain itu, dari sisi perangkat analisis, strategi wacana yang digunakan hanya 

salah satu dari lima strategi mikro yang ada dalam PWS. Oleh karena itu, 

penelitian mendatang sebaiknya menerapkan PWS dalam bentuk yang lebih 

komprehensif.  
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Kata “komprehensif” tersebut adalah dalam dua hal. Pertama dalam hal 

teori dan pendekatan PWS yang digunakan. Sebaiknya penelitian selanjutnya 

menerapkan tiga dimensi analisis dan strategi wacana secara menyeluruh. Kedua, 

penelitian selanjutnya juga harus komprehensif dari sisi objek yang diteliti. Objek 

yang diteliti perlu melibatkan berbagai jenis genre teks tidak hanya artikel berita 

namun juga genre lain seperti opini, teks hasil wawancara dan sebagainya.  


