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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam bab IV (empat) 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini mengkaji mengenai tindak 

tutur yang terdapat dalam novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro. Hasil analisis 

yang menggunakan kajian pragmatik, menunjukkan banyaknya bentuk tindak 

tutur yang terdapat pada novel 5 cm. Dalam novel 5 cm menguraikan mengenai 

makna dari tindak tutur. Seluruh hasil analisis mengenai tindak tutur dalam novel 

5 cm ditemukan sebanyak 131 data, meliputi tindak tutur lokusi sebanyak 26,  

tindak tutur ilokusi sebanyak 91, dan tindak tutur perlokusi sebanyak 14. Tindak 

tutur perlokusi sebanyak 14, mencakup meminta, membujuk, ketegasan, dan 

tanya. Tindak tutur ilokusi lebih dominan dibandingkan dengan tindak tutur lokusi 

maupun tindak tutur perlokusi. Tindak tutur ilokusi meliputi ilokusi asertif, 

direktif, ekspresif, dan komisif. Ilokusi asertif terdapat 32 data, ilokusi direktif 

sebanyak 38 data, ilokusi ekspresif sebanyak 11 data, dan ilokusi komisif 

sebanyak 10 data. 

Penelitian ini hanya fokus pada analisis tindak tutur pada novel 5 cm karya 

Donny Dhirgantoro. Hasil penelitian ini, kemudian dijadikan bahan ajar berupa 

modul yang mencakup unsur kebahasaan novel dan tindak tutur dalam novel. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam bahan ajar berupa modul meliputi kompetensi 

inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, peta konsep, 

materi pokok mengenai novel dan tindak tutur, kegiatan siswa, contoh-contoh, dan 

evaluasi pembelajaran berupa uji kompetensi dalam bentuk pilihan ganda dan 

esai. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil analisis dari novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro dapat 

disimpulkan bahwa pembahasan pada novel tersebut berkaitan dengan pengajaran 

sastra di sekolah SMA/SMK/MA Kelas XII yang terdapat pada kurikulum 2013 
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dengan KD 3.9 dan 4.9 tentang menganalisis isi serta kebahasaan novel dan 

merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi serta kebahasaan baik 

secara lisan maupun tulis. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disampaikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi referen untuk 

penelitian selanjutnya mengenai analisis tindak tutur lokusi, ilokusi, dan 

perlokusi. Setelah pembaca dapat memahami analisis ini, peneliti berharap 

supaya pembaca mengetahui dan mampu memahami perbedaan mengenai 

tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi.  

2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa, hendaknya melakukan 

penelitian yang lebih mendalam lagi, tidak hanya dari segi tindak tutur saja, 

akan tetapi hendaknya lebih meningkatkan kelayakan bahan ajar guna 

mencapai mutu pendidikan yang lebih berkualitas.   

3. Bagi guru, bahan ajar berupa modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

alternatif dalam kegiatan pembelajaran, karena bahan ajar pada penelitian ini 

telah melalui proses validasi dari dua validator ahli yang merupakan dosen 

pembimbing skripsi yang kompeten.  

 

  


