BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan

hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan

diperoleh hasil bahwa analisis tindak tutur ilokusi pada akun instagram
@byldf_ periode 1 januari – 25 mei 2021 dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk
tuturan, yaitu bentuk deklaratif (kalimat berita), interogatif (kalimat tanya),
dan imperatif (kalimat perintah). Sedangkan, jenis tuturan pada akun
instagram @byldf_ terdapat 5 (lima) jenis, yaitu asertif, direktif, komisif,
ekspresif, dan deklaratif.
Setelah menganalisis semua data yang dikumpulkan, bahwa tindak
tutur ilokusi yang terdapat pada akun @byldf_ lebih banyak menggunakan
jenis ilokusi asertif dengan maksud memberitahu, memberi saran, dan
memberikan pendapat.
Dari ketiga bentuk tuturan yang terdapat pada akun instagram
@byldf_, bentuk tuturan deklaratif (kalimat berita) lebih banyak dihasilkan
yaitu 21 data dari 30 data yang dianalisis. Untuk jenis tuturan yang terdapat
pada akun instagram @byldf_, yang mendominasi adalah jenis tuturan asertif
dengan fungsi memberikan saran, melakukan pemberitahuan, melakukan
pernyataan, dan menuntut yaitu 14 data dari 30 data yang dianalisis. Tuturan
direktif sebanyak 9 data dari 30 data dengan fungsi mendesak, memberi
nasihat, menyuruh, memerintah, memohon, mengajak, dan meminta. Tuturan
ekspresif ditemukan 7 data dari 30 data dengan fungsi memberikan kritikan,
mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan mengucapkan bela sungkawa.
Adapula jenis tindak tutur ilokusi yang tidak ditemukan dalam penelitian ini
adalah jenis tindak tutur deklaratif dan komisif.
B. Implikasi
Berdasarkan simpulan hasil penelitian d atas, dapat diimplikasikan sebagai
berikut.
1. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya pengguna Instagram
dapat menjadikan motivasi dalam hal keagamaan, karena unggahan yang
terdapat pada akun tersebut bertema keagamaan.
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2. Dengan adanya penelitian ini, pembaca mengetahui tentang kajian
pragmatik khususnya tindak tutur ilokusi.
3. Penelitian ini berimplikasi pada pendidikan bahasa Indonesia perguruan
tinggi, yaitu kajian pragmatik.
C. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh
peneliti antara lain:
1. Bagi Masyarakat
Diharapkan masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih akun media
sosial instagram untuk menjadi acuan sehari-hari. Sebab, saat ini tidak
sedikit akun-akun yang menyebarkan fitnah, hoax, menebar kebencian,
dll.
2. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi maupun acuan
terutama dalam hal tindak tutur ilokusi dan unggahan-unggahan yang
terdapat di media sosial instagram @byldf_. Selain itu, diharapkan
peneliti dapat meneliti hal yang lain selain tindak tutur ilokusi, misalnya
tindak tutur perlokusi, lokusi, maupun kajian lainnya.

