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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis wacana terhadap pemberitaan demonstrasi 

411 dan 212 di Surat Kabar Harian Riau Pos edisi November-Desember 2016 

dengan menggunakan model analisis Theo van Leeuwen dengan pendekatan 

critical linguistics, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian 

tersebutditemukan beragam upaya teks dalam mengeluarkanaktor sosial dalam 

pemberitaan (ekslusi) dan juga terdapat upaya teks dalam memarjinalisasi 

aktor sosial (inklusi).  

Strategi ekslusi yang penulis temukan berada pada berita 1, berita 6 

dan berita 9 sedangkan strategi inklusi penulis temukan di semua pemberitaan 

yang penulis analisis. Aktor-aktor yang dimarjinalkan dalam teks antara lain 

Umat Islam, Presiden Jokowi Kapolri Tito Karnavian, Aktor Politik, dan 

anonim lainnya yang tidak disebutkan dalam teks. 

Berikut ini merupakan kalimat-kalimat dalam sembilan buah teks 

berita yang peneliti analisis, yang menunjukkan adanya upaya ekslusi maupun 

inklusi berdasarkan indikator analisis wacana pendekatan critical 

linguisticsTheo Van Leeuwen : 

1. Ekslusi 

a. Agar tidak melampaui trayek yang ditetapkan 

b. Partai Demokrat tidak terima tudingan SBY disebut sebagai 

provokator aksi damai Umat Islam 

c. Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga 

berharap agar tidak ada lagi aksi-aksi dugaan yang ingin melakukan 

makar itu kedepannya 

2. Inklusi 

a. Tito mengatakan bahwa penyampaikan pendapat memang tidak 

dilarang. Namun, jika hal itu dilakukan dengan menutup jalan, hak-

hak warga lainnya akan terganggu. 

b. Bentrokan antara aparat dengan ribuan orang masa demonstran  di 

depan Istana Negara 
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c. Kekacauan di Jakarta sepanjang Jumat dan Sabtu dini hari telah 

ditunggangi oleh aktor politik  

d. Pemerintah dan aparat sebaiknya jangan menghalangi masyarakat 

yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum  

 

B. Saran 

Setelah menyelesaikan penelitian analisis wacana terhadap 

pemberitaan demonstrasi 411 dan 212, peneliti mempunyai saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa konsentrasi jurnalistik UIN 

Suska Riau agar lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi 

wacana yang beredar disekitar lingkungan.  

2. Untuk wartawan, hendaknya membuat berita yang lebih netral dan tidak 

memihak pada suatu golongan. Juga baiknya mendalami sumber berita 

agar berita yang dihasilkan tajam dan tidak menghasilkan berita yang 

menimbulkan banyak arti pada pikiran pembaca. 

3. Untuk pemerintah agar lebih berhati-hati menentukan sebuah kebijakan 

apalagi jika bersangkutan dengan masyrakat luas. Saat ini masyarakat 

sudah cukup pintar untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai 

merugikan atau lebih berpihak pada golongan tertentu. 

4. Untuk diri peneliti sendiri agar sekiranya tidak berpuas diri karena telah 

menyelesaikan skripsi ini. Bangku perkuliahan adalah salah satu dari 

sekian banyak jenjang kehidupan yang akan peneliti jalani, karena itu 

peneliti akan membawa bekal dari bangku perkuliahan agar nantinya bisa 

peneliti terapkan saat hidup berdampingan dengan masyarakat. 

 

 


