
 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka sebagai tahap akhir penulisan ini, 

dapat diambil simpulan sebagai berikut.  

 

1. Pada bagian teks, peneliti telah menganalisis representasi dalam anak kalimat, 

representasi dalam kombinasi anak kalimat, representasi dalam rangkaian antarkalimat, 

relasi teks, dan identitas teks.  

2. Pada bagian discourse practice, peneliti menganalisis bagaimana proses produksi dan 

konsumsi teks yang terkandung dalam buku Menjerat Gusdur konteks kehidupan Virdika 

dan profesinya turut mempengaruhi proses tersebut.  

3. Pada bagian sociocultural practice, peneliti menganalisis bagaimana keterkaitan dan 

kesamaan antara konteks yang dipaparkan dalam wacana yang ada di dalam buku 

Menjerat Gus Dur dengan konteks yang sesungguhnya. 

 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini dari berbagai aspek adalah pada sebagai pendidikan, yaitu 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi analisis wacana. Selain untuk 

pendidikan pada masyarakat jga jika dilihat dari cuplikan cerita yang disajikan dalam 

buku menjerat Gus Dur itu ada pesan yang ingin disampaikan, salah satunya adalah jika 

membahas suatu kejadian hendaknya dilihat dari kefaktaanya. 

C. Saran  

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian serta pembahasan, 

maka penulis menyampaikan beberapa saran.  

1. Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Model Fairclough Buku 

Menjerat Gus Dur Karya Vidika Rizky Utama banyak kekurangan dan kelemahan salah 

satunya tidak dilakukannya wawancara ahli terkait tersebut, karena keterbatasan waktu, 

hanya menggunakan metode analisis isi. 



 

 

2. Diharapkan kepada Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, agar memperbanyak dan 

melengkapi bahan pustaka berkaitan dengan kajian sastra dan bahasa. Meskipun Jurusan 

Tadris Bahasa Indonesia masih terbilang baru di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Bila hal ini terpenuhi, akan lebih mudah bagi peneliti selanjutnya untuk lebih 

menyempurnakan penelitian ini.  

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, semoga siswa bisa menambah ilmu dan 

wawasan mengenai materi analisis wacana kritis. 

4. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pula, dapat menambah pengetahuan masyarakat 

tentang peristiwa sejarah yang ada di buku Menjerat Gusdur Karya Vidika Rizky Utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


