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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis struktur makro, superstruktur dan struktur mikro 

sebagaimana metode yang digunakan yaitu teori wacana Teun A. Van Dijk pada 

tajuk Faut-il refonder  la Laïcité? dalam media Gerflint, dapat disimpulkan bahwa 

wacana yang dimunculkan oleh Wieviorka memperkenalkan sekularisme sebagai 

bentuk dinamis dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pada tataran struktur 

makro menunjukkan bahwa tema yang terkandung dalam tajuk Faut-il refonder  la 

Laïcité? membahas tentang penerapan sekularisme berdasarkan kondisi Perancis. 

Begitu pun tema yang diusung cenderung lebih menekankan retorika apakah 

konsep sekular yang dimaksud sesuai dengan kondisi sosial Perancis hari ini. Hal 

ini didukung oleh subtema dan beberapa fakta yang dihadirkan berupa serangkaian 

peristiwa penting mulai dari sejarah hingga kondisi sosial politik. Tematik ini 

muncul pada beberapa wujud, yakni dilihat dari struktur teks tentang serangkaian 

peristiwa yang diungkapkan yang melibatkan sudut pandang penulis, serta 

menampilkan konteks yang menjadi dasar mengapa konsep  sekularisme perlu 

dibangun kembali. Kemudian dapat dilihat pula bangunan konteks yang 

mempengaruhi mengapa teks dapat semacam itu. Terdapat fakta-fakta historis dan 

kontemporer untuk mematahkan konsep membangun kembali sekularisme yang 

selama ini dianggap abstrak. Pada tataran superstruktur dapat disimpulkan bahwa 

penulis melibatkan beberapa hal dalam menyampaikan skema atau alur, diawali 

dengan pernyataan sikap, kemudian pemaparan serangkaian peristiwa yang dialami 

penulis dan bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat disertai dalam 

tulisan menjadi kesatuan utuh. Wacana yang ditampilkan penulis turut mendukung 

gagasannya mengenai konsep integrasi islam ke dalam sekularisme. Gagasan yang 

dihadirkan untuk “membangun kembali” terkesan prematur dan belum memenuhi 

syarat kebebasan hati nurani. Penulis mengemas alur wacana menjadi dua bagian, 

pertama sudut pandang penulis terdapat pada wacana teks tajuk, kedua membahas 

seputar pertanyaan mengenai Laïcité dan konsep integrasi yang digagas Wieviorka, 

serta pro kontra di dalamnya. Selanjutnya berdasarkan struktur mikro menunjukkan 
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penulis tidak mendukung sekularisme dibangun kembali. Ini ditunjukkan dengan 

anggapan penulis yang mengindikasikan adanya ketidakadilan terkait wacana 

membangun kembali sekularisme dengan memaparkan beberapa fakta. Penulis 

berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam memahami konsep sekularisme yang 

masih abstrak. Menurutnya, pengaplikasian sekularisme secara tepat dapat berguna 

bagi semua kultus terutama islam dan katolik, jadi bukan persoalan bagaimana 

membangun kembali sekularisme Perancis, namun persoalan kini adalah 

bagaimana mengintegrasikan islam di Perancis. Dari keseluruhan teks tersebut 

penulis dikatakan cenderung tidak mendukung konsep membangun kembali 

sekularisme karena menempatkan dan menekankan sekularisme sebagai 

aktor/pelaku tindakan dan islam sebagai sasaran/korban dari sistem sekularisme. 

Pemilihan fakta yang dimunculkan ikut membela keberadaan muslim di Perancis 

untuk dilindungi. Konsep integrasi penulis juga dilatarbelakangi karena profesinya 

sebagai seorang sosiolog, sehingga menganggap segala bentuk diskriminasi harus 

diselesaikan dengan cara tertentu yakni melalui integrasi islam ke dalam 

masyarakat Perancis. Dengan demikian konsep kebebasan hati nurani dapat 

terwujud jika secara bersama menyepakati sekularisme netral terhadap agama 

apapun, dan tidak mendiskriminasi. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi, yang pertama adalah untuk 

menambah pengetahuan umum mengenai Perancis, termasuk kajian kritis tentang 

kebijakan publik serta sistem sosial di dalamnya. Teks ini mengandung unsur-unsur 

sosial yang dapat dipelajari oleh semua kalangan, sehingga menjadi referensi dalam 

memahami kondisi Perancis. Selain untuk menambah wawasan mengenai isu 

sosial, implikasi kedua dari hasil penelitian ini yaitu sebagai kajian sosial. 

Penelitian mengenai analisis wacana kritis dalam bentuk teks tajuk dengan memuat 

pertanyaan pro kontra masih jarang ditemukan. Sehingga hasil penelitian ini 

diharap dapat membantu para peneliti relevan selanjutnya memperkaya khasanah 

keilmuan, khususnya bagi para peneliti yang tertarik melakukan analisis wacana 

kritis dalam kajian sosial, terlebih bagi penelitian yang menggunakan metode Teun 

A. Van Dijk.  
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Implikasi terakhir dari hasil penelitian ini yaitu dapat digunakan dalam 

pembelajaran mata kuliah linguistik tentang analisis wacana, dimana pembelajar 

bahasa akan memperlajari berbagai teknik dan metode dalam melakukan suatu 

analisis pada bidang kajian tertentu, serta bagaimana cara memperoleh informasi 

mendalam tentang suatu wacana. Setelah memahami teknik dan metode analisis 

wacana pembelajar bahasa dapat mempraktikannya untuk mengkaji berbagai 

diskursus yang menarik untuk diteliti. 

5.3 Rekomendasi 

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan setelah 

melakukan penelitian. Pertama, peneliti selanjutnya harus memahami benar 

mengenai metode analisis wacana agar dapat memapankan pengetahuan untuk 

melakukan suatu penelitian terhadap wacana. Beberapa metode perlu disesuaikan 

dengan wacana yang akan dikaji. Proses pengamatan wacana terlebih dahulu 

penting dilakukan untuk mengetahui apakah komponen analisis mencakup dalam 

objek yang akan dikaji. Selain itu, peneliti juga harus memiliki pengetahuan yang 

baik mengenai istilah-istilah dalam bahasa Perancis dan bahasa Indonesia, serta 

mengetahui sedikit banyaknya konteks yang berkembang Perancis, karena bahasa 

yang digunakan dalam esai tajuk merupakan bahasa lisan dan tulisan. Keduanya 

turut mendukung bangunan wacana maka perlu pemahaman dari berbagai sudut 

pandang. Jadi pengetahuan kebahasaan harus dimiliki oleh peneliti.  

Kedua, rekomendasi yang peneliti berikan kepada peneliti selanjutnya yang 

tertarik pada analisis wacana, baik dalam kajian kebahasaan maupun sosial yakni 

perhatikan unsur budaya dan sejarah. Unsur tersebut mempengaruhi konstruksi 

wacana, dan menjadi hal penting untung menggali informasi lebih mendalam. 

Terakhir, setelah memiliki kompetensi yang telah disebutkan penelitian 

selanjutnya dapat melakukan analisis pada berbagai jenis wacana, baik lisan, tulisan 

dan lain-lain yang memiliki maksud tertentu untuk disampaikan dengan melakukan 

kajian wacana. 

 


