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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Medan wacana dalam tayangan dengan tema Peran Wanita dalam Rumah 

Tangga 

Dalam ceramah yang disampaikan oleh Mama Dedeh Medan 

wacananya adalah peran wanita dalam rumah tangga itu sendiri, karena 

secara teori medan wacana berbicara tentang hal apa yang menjadi topik dan 

permasalahan dalam wacana yang disampaikan. Dan dalam ceramah yang 

disampaikan oleh Mama Dedeh hal yang menjadi focus kajian adalah hal-hal 

apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita dalam 

kehidupan berkeluarga, seperti misalnya seorang wanita harus menjaga 

penampilannya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya, dan 

juga menjaga keimanan suami dan anaknya. Serta tidak boleh mengabaikan 

penampilan dan tidak boleh asal berperilaku terutama dengan laki-laki yang 

bukan muhrimnya.  

Dalam medan Wacana ini terlihat bahwasanya di dalam beberapa 

pernyataan yang dijadikan tema pembahasan Mama Dedeh Menghendaki 

adanya keadilan dalam menjalankan semua peran, yaitu semua anggota 
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keluarga harus menjadi orang baik agar tercipta keluarga yang sakinah 

mawaddatan warohmah, namun konten yang disajikan banyak menekankan 

pada peran wanita saja dan tidak diimbangi dengan pernyataan bahwasanya 

dengan peran wanita seperti itu maka laki-laki atau suami juga memiliki 

peran yang sama seperti wanita tersebut. sehingga dengan tidak adanya 

penekanan ini dikhawatirkan konsep gender equilibrium yang hendak 

disampaikan Mama Dedeh justru tidak tertangkan oleh audience dalam 

medan wacana ini.  

Jika konsep gender equilibrium tidak tertangkap maka dengan 

penekanan yang hanya pada wanita akan dikhawatirkan mengembalikan 

pada konsep patriarki yang mendudukan laki-laki dan perempuan secara 

tidak seimbang (laki-laki lebih tinggi dibandingkan wanita), dimana konsep 

ini juga ditentang oleh konsep gender feminis liberal. 

 

2. Pelibat wacana dalam tayangan dengan tema Peran Wanita dalam Rumah 

Tangga. 

Secara teori pelibat wacana berbicara tentang siapa saja yang terlibat, 

dan disebut dalam pembicaraan. Berdasarkan uraian diatas terlihat 

bahwasanya yang menjadi pelibat wacana adalah Mama Dedeh selaku 

pembuat wacana, Ibu Siti, Ibu Budi, dan Abdel sebagai audience yang 

menanyakan hal-hal seputar peran wanita kepada Mama Dedeh, dan juga 

Istri, Suami, dan Anak sebagai objek yang di bahas oleh Mama Dedeh.  
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3. Mode wacana yang digunakan dalam tayangan dengan tema “Peran Wanita 

dalam Rumah Tangga” 

Mode wacana atau sarana wacana berbicara tentang cara pembuat 

wacana menggunakan bahasa dalam menggambarkan peristiwa. Dan hasil 

analisa dengan menggunakan teori Halliday di atas menunjukkan 

bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi penekanan oleh Mama Dedeh 

dan disampaikan dengan intonasi yang tegas seperti misalnya alis 

melengkung kayak setang RX king, jangan sampai suami anda melenceng 

pada perempuan lain, Itu perempuan nyebelin, dan pernyataan ini berarti 

suaminya yang egois. Beberapa pernyataan tersebut di ucapkan Mama 

Dedeh dengan intonasi yang tinggi, cukup tegas sehingga secara tidak 

langsung menunjukkan bahwasanya hal itu adalah hal yang perlu 

diperhatikan oleh wanita maupun seorang suami dalam kehidupan 

berkeluarga.  

Hal yang menjadi penekanan berdasarkan analisis wacana halliday di 

atas adalah pertama, bahwasanya wanita harus menjaga penampilannya 

dihadapan suaminya, jangan hanya ketika keluar rumah seorang wanita 

berdandan, kedua, wanita juga harus menjaga kehormatan dirinya dengan 

menjaga sikap dari laki-laki lain yang bukan muhrim termasuk ketika suami 

bepergian, dan yang ketiga, suami juga harus menghargai pendapat istrinya.  

Dalam ceramah tersebut terlihat bahwa banyak penekanan yang 

ditujukan kepada wanita karena memang secara tema berhubungan dengan 
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peran wanita dalam keluarga, namun alangkah baiknya jika dalam ceramah 

yang diberikan, Mama Dedeh juga memberikan perimbangan misalnya 

dengan menunjukkan bahwasanya laki-laki juga harus menjaga penampilan 

dirinya dan menjaga kehormatannya saat di luar rumah, mengingat jika tidak 

ada perimbangan tersebut, maka di khawatirkan akan terjadi persepsi 

bahwasanya peran untuk menjaga penampilan dan menjaga kehormatan diri 

hanyalah tugas seorang wanita, padahal di awal Mama Dedeh telah 

menjelaskan bahwasanya untuk menciptakan keluarga yang sakinah 

mawaddatan warohmah dibutuhkan peran suami, istri dan anak agar sama-

sama menjadi orang yang baik. 

B. Rekomendasi 

Penelitian yang dilakukan dengan model analisis Wacana Model 

Halliday ini, juga bisa dikembangkan tidak hanya pada level analisis naskah 

atau teks saja melainkan bisa diperdalam dengan model Critical Discourse 

Analisis atau yang sering dikenal dengan model analisis CDA, dimana hasil 

analisisnya tidak hanya pada level naskah melainkan pada level konteks yang 

melatar belakangi munculnya naskah tersebut dengan lebih mendalam. 

 

 

 

 


