
 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti uraikan mengenai 

strategi insklusi dalam pemberitaan Jaminan Hari Tua (JHT) pada portal 

berita daring Detik dan Kompas dengan menggunakan analisis wacana kritis 

teknik Van Leeuwen, dapat disimpulkan bahwa berita yang dikonstruksi 

oleh Detik dan Kompas mengenai pemberitaan JHT banyak memarginalkan 

buruh karena merupakan kaum bawah, sedangkan Kementerian 

Ketenagakerjaan banyak ditonjolkan karena merupakan kaum elite yang 

lebih berkuasa. Kaum elite lebih ditonjolkan untuk membentuk pemahaman 

bahwa pihak yang bermasalah adalah buruh. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat maksud tersembunyi dari berita yang dimuat di Detik dan Kompas. 

Strategi insklusi yang digunakan oleh Detik dan Kompas menggiring 

pembaca pada persepsi tertentu.  

Detik dan Kompas menggunakan bahasa untuk melakukan 

ketidakadilan dengan cara memunculkan aktor dalam pemberitaan JHT 

menggunakan strategi insklusi. Tujuannya untuk membuat pembaca 

merepresentasikan aktor-aktor yang dimunculkan menggunakan strategi 

insklusi sesuai dengan apa yang ingin Detik dan Kompas perlihatkan. Hal 

ini terjadi karena Detik dan Kompas merupakan media massa yang memiliki 

ideologi sendiri untuk menafsirkan peristiwa yang dikonstruksi menjadi 

sebuah berita. 
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Detik dan Kompas adalah dua media yang berbeda, mereka memiliki 

cara sendiri untuk memunculkan aktor dengan tujuan tertentu. Detik banyak 

menciptakan efek generalisasi dengan menggunakan strategi determinasi 

sebanyak 20,51% dan asimilasi sebanyak 41,02%. Sementara, berita yang 

dikonstruksi oleh Kompas banyak menyudutkan aktor dengan 

menggunakan strategi diferensiasi sebanyak 20,59%. Selain itu, ditemukan 

penggunaan strategi kategorisasi serta asosiasi di Kompas untuk 

memberikan kategori yang tujuannya untuk menciptakan penilaian dan 

penjelasan yang buruk serta pemunculan aktor yang dihubungkan dengan 

kelompok lain untuk menciptakan efek yang lebih besar dan luas. 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan penelitian ini dapat 

menambah wawasan terkait lingkup kebahasaan, khususnya analisis wacana 

kritis model Van Leeuwen. Peneliti  lain diharapkan memperdalam 

wawasan mengenai strategi insklusi Van Leeuwen apabila akan meneliti 

permasalahan sejenis. Pembaca diharapkan kritis dan cermat dalam 

memilah informasi serta bijak dalam menerima informasi dari portal berita 

mana pun. Selain itu, portal berita daring diharapkan menyajikan informasi 

yang objektif dan tidak menggiring persepsi khalayak karena informasi 

yang sudah dikonstruksi menjadi berita merupakan salah satu sumber 

informasi yang banyak digunakan oleh khalayak. 


