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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti dapat 

menarik simpulan dari hasil yang telah didapat. Simpulan yang didapat tersebut 

diambil dari beberapa tingkatan menurut model Teun A. van Djik, diantaranya tataran 

struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, simpulan tersebut dipaparkan 

sebagai berikut. 

1) Pada tataran struktur makro, pemberitaan pada media tribunnews.com terkait Bu 

Dendy mengesankan bahwa netizen mengklaim masa lalu Bu Dendy yang ternyata 

pernah menjadi penyanyi dangdut. Hal tersebut terlihat pada unggahan video di 

akun Facebook miliknya. 

2)  Pada tataran superstruktur, pemberitaan pada Media Tribunnews.com terkait Bu 

Dendi mengesankan bahwa akun tersebut diunggah pada video lama yang 

mengejutkan netizen. 

3) Pada tataran struktur mikro terlihat di dalam videonya itu seorang wanita yang 

sedang duduk di sofa dan disaweri banyak uang.     

B. Implikasi 

Penelitian analisis wacana kritis yang melibatkan media cetak cenderung memiliki 

keterlibatan media dan pembacanya. Oleh karena itu media massa harus mampu 

menjadi penyampai yang akurat. Bagi media massa penelitian ini dapat dijadikan 

cerminan untuk tidak menonjolkan keberpihakan media massa terhadap perorangan 

atau golongan tertentu. Bagi pembaca, penelitian ini sangat membantu membuka 

wawasan mengenai apa yang diberitakan media massa sebaiknya dikritisi lebih dalam, 

sehingga tidak menimbulkan tafsir makna yang berbeda antara media massa dan 

pembacanya.  
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C. Rekomendasi  

Kajian analisis wacana kritis dengan objek pemberitaan Media Tribunnews.com 

perlu ditingkatkan dan diperluas lagi. Bagi peneliti selanjutnya dimungkinkan untuk 

meneliti wacana pemberitaan terkait Bu Dendy tidak dalam bentuk media online saja, 

boleh dalam media cetak seperti koran majalah dll. Selain itu model analisis wacana 

kritis yang diusung beberapa ahli juga dapat diambil sebagai kajian penelitian. Bukan 

hanya Teun A. van Dijk yang dapat meneliti dari tataran struktur makro, 

superstruktur, dan struktur mikro, tetapi juga analisis wacana kritis memiliki model 

lain dalam kajian penelitiannnya.  

  


