BAB V
PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan mengenai simpulan, implikasi, dan rekomendasi
penelitian. Adapun penjabaran tersebut adalah sebagai berikut.
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik
simpulan dari hasil yang diperoleh. Simpulan tersebut diambil berdasarkan tataran
analisis wacana kritis menurut model Norman Fairclough, yaitu tataran tekstual,
tataran praktik wacana, dan tataran praktik sosiokultural. Adapun simpulan tersebut
dipaparkan sebagai berikut.
Pertama, pada tataran tekstual dapat diketahui bahwa Sindonews.com telah
memanfaatkan dimensi tekstual berupa kosakata, tata bahasa, modalitas, serta
kutipan langsung dan tidak langsung. Kosakata digunakan Sindonews.com untuk
mempresentasikan aktor utama, yaitu Joko Widodo dan pemerintahan yang sedang
dipimpinnya. Peristiwa pemberitaan dengan representasi dari yang negatif menjadi
positif dalam tiga masa yaitu masa sebelum, masa transisi, dan masa sesudah.
Melalui tataran tekstual ini dapat diketahui bahwa pada masa sebelum tidak
ditemukan adanya keberpihakan terhadap Jokowi, sedangkan pada masa transisi
dan masa sesudah ditemukan adanya keberpihakan terhadap Jokowi.
Kedua, pada tataran praktik wacana ini dapat diketahui bahwa orientasi
politik di Sindonews.com dengan aspek kebahasaan yang dihasilkan, media daring
tersebut mengalami pergeseran dan memiliki keberpihakan. Keberpihakan itu
dibuktikan dengan adanya kosakata yang memberikan citra negatif dalam
merepresentasikan Joko Widodo pada masa sebelum Sindonews.com bergabung
dengan kubu pemerinta, sedangkan tata bahasa yang terdapat di Sindonews.com
memberikan citra positif dalam merepresentasikan Presiden Joko Widodo sebagai
aktor utama maupun peristiwanya pada masa transisi dan masa sesudah
Sindonews.com bergabung dengan kubu pemerintah.
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Ketiga, pada tataran praktik sosiokultural ini diketahui bahwa adanya
pergeseran orientasi politik pada berita politik di Sindonews.com yang sudah
diklasifikasikan menjadi tiga masa yaitu masa sebelum, masa transisi, dan masa
sesudah. Kemudian, situasi politik yang berkaitan erat dengan pemilik media daring
tersebut juga turut melatar belakangi pemberitaan Sindonews.com. Pada masa
sebelum bertepatan dengan situasi politik ketika Pilpres 2014 Hary Tanoesoedibjo
selaku pemilik Sindonews.com lebih memihak kepada kubu oposisi dan kerap
mengkritik

kebijakan

pemerintah

melalui

beberapa

artikel

politik

di

Sindonews.com. Situasi politik pada masa transisi bertepatan dengan penetapan
Hary Tanoe sebagai tersangka kasus SMS ancaman kepada seorang jaksa.
Kenyataan malah menunjukkan hal lain karena kasus Hary Tanoe terbukti tidak
berkelanjutan sampai saat ini. Kemudian setelah itu, Hary Tanoe menunjukkan
perubahan dukungannya melalui RAPIMNAS ke-2 Partai Perindo dengan
memberikan dukungan kepada Joko Widodo pada Pilpres 2019, Mulai saat itu,
situasi politik menjadi semakin jelas adanya pergeseran orientasi politik yang
melatarbelakangi pemberitaan politik Sindonews.com pada masa sesudah setelah
Hary Tanoesoedibjo bergabung dengan kubu pemerintah.
B. Implikasi
Penelitian analisis wacana kritis yang melibatkan media massa baik cetak
ataupun online cenderung memiliki keterkaitan antara media dan pembaca. Oleh
karena itu, media massa seharusnya dapat menyampaikan informasi yang akurat
dan bersifat netral. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan untuk media
massa agar tidak menonjolkan keberpihakannya terhadap suatu hal. Sementara bagi
para pembaca, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan agar dapat lebih
mengkritisi berita-berita yang dimuat pada media massa dan tidak langsung percaya
serta menerimanya. Hal ini disebabkan karena setiap media massa memiliki latar
belakang dan representasi ideologi yang berbeda-beda.
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C. Rekomendasi
Kajian analisis wacana kritis model Norman Fairclough dengan objek
penelitian wacana pemberitaan pergeseran orientasi politik Sindonews.com
sebelum dan sesudah Hary Tanoesoedibjo bergabung dengan kubu pemerintah
dapat diperluas. Untuk penelitian selanjutnya dimungkinkan peneliti mengenai
wacana pergeseran orientasi politik pada situs berita daring lain yang dipengaruhi
oleh pemiliknya. Hal tersebut menarik untuk diteliti, mengingat mulai banyaknya
pemilik media yang menunjukkan dukungan politiknya melalui media yang
dimilikinya.

Selain itu penelitian mengenai

wacana pemberitaan, bisa

menggunakan analisis wacana kritis dengan model yang telah diusung oleh
beberapa ahli, tidak harus selalu menggunakan model analisis wacana kritis model
Norman Fairclough.
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