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BAB V 

KESIMPULAN DAN  SARAN 

5.1 Kesimpulan 

     Hasil analisis dari teks pidato Mendikbud Nadiem Makarim ini, baik secara 

tekstual, wacana dan sosial merepresentasikan adanya hubungan yang sangat erat 

antar ketiganya. Hubungan itu menjadi benang merah yang cukup jelas apabila citra 

Mendikbud Nadiem Makarim dikaitkan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang 

tergambar pada teks pidato tersebut. Hasil analisis ini menujukkan bahwa Nadiem 

tengah melakukan perbaikan citra selaku mendikbud yang cenderung masih 

diragukan masyarakat, karena background sebelumnya merupakan seorang 

pengusaha. 

     Nadiem begitu jeli memanfaatkan strategi-strategi yang berkaitan dengan teks dan 

wacana untuk mendukung usahanya. Berawal dari salam pembuka sampai salam 

penutup, teks pidato ini sangat relevan dengan usaha tersebut. Guru yang merupakan 

objek utama pada pidato ini menjadi agen yang sangat strategis, mengingat esensi 

dari perannya yang begitu krusial. Kesempatan ini tentunya tidak disia-siakan 

Mendikbud untuk menyampaikan harapan besarnya dalam membentuk guru menjadi 

pribadi yang berkarakter dan siap memulai perubahan dari hal yang terkecil di kelas, 

guna mendukung program #merdekabelajar dan #gurupenggerak yang tidak lama 

didengungkan ini.  

     Fitur-fitur lingustik seperti tata bahasa, struktur, konjungsi dan koherensi 

digunakan untuk membentuk “perbaikan citra” terhadap dirinya. Perbaikan citra ini 

direpresentasikan dalam pembentukan citra positif guru, pembentukan citra 
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pentingnya perubahan dari guru dan pentingnya mempunyai guru yang cerdas dan 

mampu berkarya.  Proses dan perbaikan citra yang disalurkan oleh  Nadiem melalui 

pidatonya juga berkaitan erat dengan latar belakang sosial, politik, dan nilai-nilai 

budaya. Hal ini memperlihatkan bahwa bahasa dan struktur sosialnya memiliki 

hubungan resiprokal yang saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan.  
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5.2 Saran    

     Teks pidato Mendikbud Nadiem Makarim ramai diperbincangkan di media 

sosial. Isi pidato yang diunggah di situs web resmi Kemendikbud ini berisi soal 

berbagai masalah yang dihadapi guru di Indonesia. Adapun isi pidato tersebut 

banyak berbicara soal tugas dan fungsi guru yang kadang terbentur oleh sistem 

dan berbagai tanggung jawab administrasi. 

     Relasi tulisan ini dengan jabaran di atas merupakan hubungan resiprokal. 

Hubungan itu menjadi benang merah yang cukup jelas apabila citra Mendikbud 

Nadiem Makarim dikaitkan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang 

tergambar pada teks pidato tersebut. Adapun beberapa saran dari penulis 

berkaitan penelitian ini, yaitu:  

1. Semoga dari penelitian ini, teks pidato dari Mendikbud ini bisa dijadikan peta 

regulasi dalam bergerak bagi seluruh guru di Indonesia beserta pihak yang 

berkaitan dengan dunia pendidikan. 

2. Semoga penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan bagi bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan wacana kritis atau wacana pidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 


