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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi 

yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting dari hasil penelitian. 

5.1. Simpulan 

Penelitian yang telah dilakukan dari objek data yang didapat dari 20 berita kriminal 

online Korea ‘skandal Burning Sun’ ditemukan sebanyak 86 buah penggunaan 

ungkapan metafora. 86 ungkapan metafora tersebut sesuai dengan teori dari Lakoff dan 

Johnson (2003) meliputi jenis metafora struktural, orientasi, dan ontologis. Dari 20 

artikel berita 3 diantaranya tidak ditemukan bentuk penggunaan metafora dikarenakan 

jurnalis menggunakan bentuk gaya penulisan langsung dalam artikel.  

Penggunaan metafora struktural dalam teks berita yaitu memperlihatkan suatu 

keadaan sebenarnya yang terjadi melalui penggambaran pada kegiatan sehari-hari yang 

tidak asing agar para pembaca lebih jelas mencerna informasi yang disampaikan. 

Penggunaan jenis metafora ini lebih banyak ditemukan dibanding metafora jenis 

lainnya. Seperti pada data 2 artikel 8 terdapat sebuah penggambaran sebuah konsep 

satu kedalam konsep lainnya yang memiliki korelasi sistematis yaitu ‘침해하다’ dalam 

“여성의 몸과 섹슈얼리티를 침해하고 도구화하는 남성들의 강간문화...” 

memiliki arti merampas, ungkapan ini digunakan sebagai suatu transfer hal dalam 

menggambarkan bahwa hak wanita diambil secara paksa tanpa adanya persetujuan. 

Kemudian pada metafora orientasional merupakan jenis metafora yang paling 

sedikit ditemukan dari data yang peneliti kumpulkan, metafora ini menggambarkan 

suatu hal yang abstrak pada kegiatan fisik manusia seperti yang dapat ditemukan dalam 

salah satu data ‘뒤집히다’ memiliki arti membalikkan yaitu sebuah kegiatan fisik 

manusia, akan tetapi pada kalimat “…가수 정준영(30)의 몰카 촬영과 유포로 

연예계가 발칵 뒤집혔다.” Menggambarkan akibat yang terjadi pada dunia 

entertaimen dari skandal.  
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Lalu, pada jenis metafora ontologis yang ditemukan dalam teks berita online 

memperlihatkan sebuah penggambaran hal abstrak melalui hal konkret seperti yang 

terdapat dalam contoh data penggambaran perasaan disangkut pautkan dengan sebuah 

kegiatan ‘폭탄을 안은 꼴이’ [poktan aneul kkori] memegang sebuah bom, ini 

menggambarkan bahwa perasaan (abstrak) tersebut seperti hal yang berbahaya atau 

suatu yang akan meledak (hal nyata). 

Penggunaan ungkapan metafora dalam judul dan teks berita kriminal online Korea 

‘skandal Burning Sun’ menggunakan metafora yang mengonseptualisasikan pikiran, 

pengalaman, dan proses hal abstrak lainnya ke sesuatu sifat konkret atau kegiatan lain 

yang memiliki kesamaan atau serupa.  

Penggunaan bentuk metafora konseptual ini terjadi dikarenakan pandangan 

khalayak penyimak memiliki pengalaman mengindera segala ungkapan yang 

digunakan.  

Selain itu para jurnalis menggunakan ungkapan metafora bertujuan untuk 

memperkaya leksikon yang digunakan oleh jurnalis sehingga berita yang dihasilkan 

tidak terkesan datar dan tidak membosankan bagi para pembaca. Lalu tujuan 

digunakannya metafora pada berita kriminal dapat menghasilkan sebuah kesan intens 

bagi pembaca saat mengkonsumsi berita yang disampaikan oleh para jurnalis tanpa 

adanya informasi yang dilebih-lebihkan. Karena seperti hakikat berita yang merupakan 

sebuah fakta yang disampaikan kepada khalayak pembaca tanpa adanya pengurangan 

maupun penambahan informasi sekalipun.  

Kemudian dari keseluruhan data yang ada pada penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh penulisan metafora yang dilakukan oleh jurnalis pada berita kriminal 

dapat memberikan suatu daya tarik yang dihasilkan berita sehingga para pembaca 

merasa terpikat untuk membaca. Lalu penggunaan metafora dalam penulisan berita 

kriminal Korea ‘Burning Sun’ yaitu untuk memberikan potret gambaran yang menarik 

pembaca dan memberikan gambaran bahwa kasus tersebut memberikan imbas yang 

buruk terhadap orang-orang yang bersangkutan baik itu dengan Seungri, Junyoung, 

maupun Burning Sun. 
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5.2. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi yang peneliti harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang 

terkait, rekomendasi yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti mengenai penggunaan 

metafora diharapkan untuk lebih jeli saat menganalisis makna metafora yang 

tersirat dalam teks berita bahasa Korea dikarenakan perbedaan metafora yang 

ada dalam budaya dan bahasa Indonesia dengan Korea. 

2. Bagi pengajar diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kajian 

semantik khususnya dalam majas metafora secara lebih mendetil kepada para 

pembelajar.  

 


