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BAB V SIMPULAN DAN  SARAN 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, peneliti akan membahas tentang simpulan dan saran berdasarkan pada pembahasan 

di atas. Simpulan ini disajikan merujuk pada permasalahan penelitian yang sudah di paparkan pada 

bab 1. Selanjutnya pada bab ini juga akan disajikan beberapa rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya.  

1.1 Simpulan 

Penelitian ini mengkaji tentang representasi RS dalam teks pemberitaan Tribunnews.com dan 

Republika.co.id. penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, di antaranya adalah bagaimana RS 

direpresentasikan dan ideologi apa dibalik teks pemberitaan yang mendasari isu RS dalam media 

tersebut.  

1. Media Tribunnews.com memiliki kecenderungan merepresentasikan RS dengan imaji 

yang negative atau sebagai pelaku penghinaan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil proses, 

partisipan dan sirkumtan yang digunakan pada teks pemberitaannya cenderung 

menghadirkan informasi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh RS terhadap lambang 

negara Pancasila. Sedangkan media Republika.co.id cenderung merepresentasikan RS 

dengan imaji positif atau sebagai korban atas isu penghinaan Pancasila. Hal ini dibuktikan 

dari penggunaan proses, partisipan dan sirkumtan pada teks pemberitaannya cenderung 

menghadirkan informasi mengenai asas tidak bersalahnya RS pada isu penghinaan 

lambang negara Pancasila.  

2. Ideologi yang muncul dari teks media Tribunnews.com dan Republika.co.id pada isu 

penghinaan lambang negara Pancasila oleh RS, hasil penelitian menunjukan bahwa 

Tribunnews.com cenderung mengarah pada ideologi liberal. Hal ini ditunjukan dengan 

memposisikan RS sebagai pelaku melalui pemberitaannya yang menggambarkan sikap 

negatif dengan melakukan pelanggaran terhadap lambang negara Pancasila. Sedangkan 

media Republika.co.id mengarah pada ideologi konservatif dengan memposisikan RS 
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sebagai korban dan menunjukan sikap positif terhadap RS. Hal ini ditunjukan melalui 

pemberitaannya yang memberikan kesan asas tidak bersalah terhadap prilaku RS dengan 
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3. isu penghinaan lambang negara Pancasila. Ideologi yang keluar dari kedua media tersebut 

merupakan hasil dari analisis kewacanaan dan sosio kultural yang dipaparkan pada sub-

judul 4.3.2 dan 4.3.3. 

1.2 Saran 

Peneliti mengajukan beberapa rekomendasi penelitian baik secara teoritis, motodologis ataupun 

praktis.  

1. Secara teoritis penelitian ini mengulas representasi RS menggunakan model Fairclough 

dengan kajian transitivitas untuk mendapatkan hasil analisis teks. Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk mencoba kajian lain untuk menggali teks pada tahap 

dimensi teks model Fairclough. 

2. Secara metodologis, dalam menganalisis dimensi wacana dan sosiokultural peneliti 

menggunakan metode studi pustaka. Pada penelitian selajutnya disarankan dapat 

melibatkan lapang supaya lebih akurat dalam hasil yang di dapatkan. Media yang 

dijadikan komparasi juga tidak melulu media lokal atau nasional, namun dapat 

dieksplor lebih luas lagi pada jajaran internasional. 

3. Secara praktis, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk 

mempertimbangkan objek yang tidak hanya isu nasional namun juga isu internasional, 

sehingga tidak hanya bermanfaat untuk nasional namun juga internasional. 


