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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada Bab ini, membahas simpulan dan saran dari hasil temuan dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai sentimen dan interpretasi pada 

komentar publik. 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan, terangkum beberapa kesimpulan penelitian. 

Pertama, terkait dengan pembahasan sentimen. Kecenderungan sentimen yang 

terdapat pada komentar merupakan sentimen positif. Validasi dalam klasifikasi 

sentimen, memiliki peran yang signifikan dalam mengolah sentimen menjadi tiga 

kategorisasi yaitu sentimen positif, sentimen negatif, dan sentimen ambigu. 

Komentar yang mengandung sentimen positif, cenderung terkait dengan 

dukungan penggunaan teknologi. Sedangkan pada komentar yang mengandung 

sentimen negatif, cenderung terkait dengan interpretasi ideologis, terutama 

menyangkut aturan hukum (legalitas) bitcoin. Kemudian, dari hasil 

kecenderungan sentimen, dihasilkan identitas terkait posisi negara dan 

karakteristik bitcoin. Selain fokus pada pembahasan bitcoin, terdapat topik lain 

yang dibahas pada komentar, diantaranya yaitu isu korupsi dan kredibilitas media.  

 Kedua, terkait dengan pembahasan interpretasi. Terdapat 7 hasil 

interpretasi, diantaranya interpretasi kapitalisme, interpretasi penggunaan 

teknologi, interpretasi legalitas mata uang, interpretasi krisis keuangan, 

interpretasi korupsi, interpretasi relasi negara, dan interpretasi kredibilitas media. 

Ketujuh kategorisasi tersebut, cenderung menjelaskan  kritik masyarakat kepada 

lembaga dan negara, melalui fenomena bitcoin. 

 Terkait pemberitaan, kemunculan data cenderung dipengaruhi oleh 

suasana politik. Berdasarkan hasil pembahasan, angka pemberitaan bitcoin 

melonjak naik pada masa pemilihan 2014 dan menjelang pemilihan di tahun 2017.  

 



79 
 

Istikomah, 2018 
SENTIMEN PUBLIK DALAM PEMBERITAAN BITCOIN: SEBUAH PENDEKATAN SEMIOTIKA 
KOMPUTASIONAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

5.2 Limitasi Penelitian 

 Adapun limitasi pada penelitian ini yaitu pada pengolahan secara komputasi, 

data training yang digunakan belum menggunakan data Bahasa Indonesia, 

sehingga harus dilakukan praproses data berupa penerjemahan data ke dalam 

Bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan belum terdapat korpus Bahasa Indonesia. 

Selain itu, validasi Computer-Mediated Discourse (CMD) yang digunakan, 

dibatasi pada penilaian satu aspek dari masing-masing domain CMD; domain 

struktur fokus pada diksi, domain interaksi fokus pada tone, domain perilaku 

sosial fokus pada topik & identitas, dan domain makna. Meskipun terdapat 

beberapa keterbatasan, penelitian ini memiliki beberapa implikasi, yang dijelaskan 

pada poin implikasi penelitian. 

 

5.3 Implikasi Penelitian 

 Adapun implikasi yang terdapat pada penelitian ini yaitu: Pertama, data 

linguistik sangat berperan dalam menganalisis berbagai isu humaniora, terutama 

pada platform media sosial. Kedua, keterlibatan linguistik pada disiplin ilmu 

lainnya, memiliki pengaruh yang positif dan secara fungsi memiliki peran yang 

signifikan. Penelitian ini mengembangkan salah satu bidang linguistik terapan, 

yaitu pada linguistik komputasional, dengan mengambil fokus pada interpretasi 

semiotik pada hasi pemaknaan sistem komputasi sentimen. Ketiga, secara teoritis, 

Computer-Mediated Discourse dapat relevan digunakan dalam validasi analisis 

sentimen. Keempat, pemanfaatan sentimen analisis, dapat digunakan untuk 

mereview, serta mengulas kecenderungan opini. Pengolahan ini terutama 

diaplikasikan pada konteks bisnis dan sebagainya. 

 

5.4 Rekomendasi 

 Analisis dalam penelitian ini berupaya mengolah sentimen dengan 

pendekatan semiotika komputasional, dengan menggunakan validasi linguistik 

melalui Computer-Mediated Discourse (CMD) di media sosial. Adapun saran 

untuk penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan analisis interaksi di 

konteks platform media sosial, dengan kerangka teori  linguistik lainnya, seperti 

sosiolinguistik, studi wacana, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan penelitian 
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linguistik terapan dengan berbagai isu, masih membutuhkan banyak 

pengembangan. Lebih spesifik, bidang keilmuan linguistik terapan, masih 

memiliki banyak ruang untuk diperdalam, diantaranya linguistik komputasional, 

linguistik forensik, linguistik klinis, geolinguistik, etnolinguistik, ekolinguistik, 

dan bidang linguistik lainnya. 

 


