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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa 

penggunaan tutuan pada serial Si Bolang Episode Januari 2017 terdapat 

banyak variasinya. Diantaranya tindak tutur ilokusi asertif, direktif, 

ekspresif dan komisif. Walaupun aslinya peneliti menggunakan teori 

Searle  yang menggungkapkan bahwa tindak tutur ilokusi terbagi ke dalam 

5 bentuk: (1) asertif, (2) direktif, (3) ekspresif, (4) komisif, dan (5) 

deklarasi. 

Dalam tuturan yang terdapat pada serial Si Bolang, peneliti 

menemukan 55 kalimat tindak tutur dari subjek penelitian lima judul, 

yaitu: Surga tersembunyi di lereng telomoyo, Petualangan di tokala 

bawah, Cerita anak talang lembak, Alam kaya dari bumi bayat,dan  Alam 

lestari dari purwoharjo. 

Dengan memanfaatkan analisis ini dan agar pembelajaran lebih 

menarik, maka peneliti berinisiatif untuk membuat bahan pembelajaran 

yang didapat dari hasil tuturan yang dianalisis guna materi menceritakan 

pengalaman kelas III Sekolah Dasar. Bahan ajar yang dibuat peneliti 

meliputi panduan yang sesuai dengan Standar kompetensi dan Kompetensi 

isi di dalam kurikulum. Bahan ajar ini kemudian diperuntukkan bagi guru 

berupa lembaran-lembaran panduan berisi tentang materi menceritakan 

pengalaman, langkah-langkah bercerita pengalaman dan didalamnya 

terdapat contohnya. Dengan seperti ini, guru akan lebih aktif dan dapat 

mengelola kelas dengan baik serta memudahkan bagi guru dan siswa agar 
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terjalin hubungan simbiosis mutualisme serta saling paham apa yang 

sedang diajarkan pada proses pembelajaran di kelas.    

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, apabila guru akan mengajar materi 

menceritakan kembali pengalaman alangkah baiknya  mengajarkan siswa 

bagaimana tuturan dengan baik dan tepat. Hal ini dilakukan agar siswa 

berkembang dan bervariasi dalam mengembangkan tuturan dalam bercerita 

pengalaman. 

 


