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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan di atas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan terkait 

dengan bagaimana kasus eksekusi mati warga negara asing di Indonesia yang coba 

ditampilkan oleh BBC.com. pada pemberitaannya dengan menggunakan analisis 

wacana Teun Van Dijk. Dari hasil analisis teks pemberitaan eksekusi mati warga 

negara asing terpidana kasus narkoba di Indonesia pada periode Januari – April 2015, 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 

1. Praktik kekuasaan yang ditampilkan mengenai kasus eksekusi mati warga 

negara asing di Indonesia ini ditampilkan melalui struktur makro, superstruktur 

dan struktur mikro sesuai dengan elemen wacana van Dijk. Hampir semua 

elemen muncul pada teks, dikarenakan bentuk wacana yang diteliti adalah teks 

berita.  

2. Kognisi sosial BBC.com dapat terlihat dari pola pemberitaannya yaitu yaitu 

bagaimana BBC menggambarkan kesadaran mental dalam memahami suatu 

peristiwa untuk akhirnya dapat digunakan untuk membuat teks. Pada kasus ini, 

kesadaran mental yang berupa anggapan umum BBC yang melihat hukuman 

eksekusi mati sebagai sesuatu yang menyalahi hak asasi manusia sehingga pada 

penulisan teks beritanya terdapat upaya penggunaan kata yang dipilih untuk 
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menguntungkan penulis dan pemaknaan yang memproyeksikan Australia 

sebagai representasi pemikiran BBC.com untuk menjelaskan bahwa eksekusi 

mati adalah salah.  

3. Analisis teks yang dilakukan terhadap pemberitaan eksekusi mati ini berhasil 

memperlihatkan kedaulatan Republik Indonesia yang dipertanyakan oleh 

BBC.com. Hal ini terlihat dari pemberitaan berulang atas upaya Australia 

menghentikan keputusan Indonesia dalam memberikan hukuman eksekusi 

mati, walaupun hal itu seharusnya adalah keputusan mutlak Indonesia yang 

tidak dapat dirubah. Apabila ditarik kesimpulan, maka seolah menggambarkan 

kedaulatan Indonesia yang dipertanyakan serta dasar hukum Indonesia yang 

dianggap tidak kuat sehingga pemerintah Australia berkali-kali menentang dan 

menawarkan perjanjian penawaran yang bahkan tidak mempunyai legal basis. 

 

5.1 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya yang memakai analisis wacana kritis 

diharapkan benar-benar mampu untuk menemukan bentuk dan model wacana 

yang ingin digunakan. Terkait penelitian ini, bisa dikembangkan objek 

penelitian BBC.com lainnya khususnya pemberitaan regional luar Australia. 

 


