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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Menutup penelitian ini, BAB V akan menyajikan simpulan dan saran dari 

apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai realisasi request yang 

dilakukan oleh SP, anak usia 4,11 tahun yang berbahasa Indonesia yang tinggal di 

lingkungan Budaya Sunda.  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV di atas 

mengenai realisasi tindak tutur anak 4,11 tahun dalam menyampaiakn request-

nya, peneliti menyimpulkan bahwa: 

1) Perkembangan bahasa anak usia 4,11 tahun nyata-nyata telah melewati fase 

ke-2 dan memasuki fase ketiga, dimana, fungsi mathetic dan pragmatic 

yang merupakan fungsi transisi sebagai pengganti 6 fungsi sosial 

sebelumnya (instrumental, regulatory, interactional, personal, heuristic, 

dan imaginative) melebur menjadi satu dalam setiap tindak tutur yang 

menggabungkan aksi dan reflesksi yang membentuk kemampuan fungsi 

ideational dan interpersonal;  

2) Anak usia 4,11 tahun nyata-nyata sudah dapat memahami apa yang menjadi 

karakter budayanya; dan 

3) Tindak tutur anak usia 4,11 tahun dalam menyampaikan request-nya nyata-

nyata tidak hanya dipengaruhi oleh konteks budaya sebagai etika berbahasa 

tetapi juga dipengaruhi oleh konteks situasi yang menyebabkan dia harus 

memaknai bahasa tidak hanya berdasarkan makna literal tetapi juga 

berdasarkan fungsinya dalam konteks budaya. 

5.2 Saran 

Dari apa yang telah dilakukan dengan penelitian ini, khususnya dalam 

mengkaji perkembangan bahasa anak dari sisi pragmatik, bagaimana anak usia 

4,11 tahun menyampaikan request-nya. Peneliti menyarankan untuk penelitian 

berikutnya agar apa yang dikaji tidak hanya berfokus pada satu anak dengan satu 
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usia akan tetapi melibatkan banyak anak yang berbeda, baik secara gender, usia, 

maupun budaya. Dengan harapan, apa yang masih kurang dari penelitian ini dapat 

tertutupi dan memberikan informasi yang lebih luas mengenai pengaruh konteks 

lintas budaya dan situasi terhadap cara seorang anak dalam bertindak tutur. 


