
122 
 

122 
Astri Dwi Floranti, 2017 
MAKNA INTERPERSONAL DALAM WACANA INTERAKSI KELUARGA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini memaparkan simpulan penelitian ini yang diperoleh dari temuan-temuan 

dan pembahasan pada Bab IV. Simpulan ini disajikan dengan berpedoman pada 

permasalahan penelitian yang telah dipaparkan pada Bab I (Bagian 5.1). 

Selanjutnya, bab ini menyajikan pula beberapa rekomendasi bagi penelitian 

berikutnya (Bagian 5.2).  

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan realisasi makna-makna interpersonal 

dalam wacana keluarga dengan menelaah interaksi yang terjadi di antara orang tua 

(AH dan IB) dan anak-anak (AL dan AP). Penelitian ini berfokus pada tiga 

rumusan masalah yaitu fungsi tutur, tipe mood dan hubungan interpersonal di 

antara para partisipan.  

 Rumusan masalah pertama membahas realisasi fungsi tutur dalam wacana 

interaksi keluarga. Berdasarkan hasil analisis data tentang sebaran fungsi tutur, 

jumlah fungsi tutur yang teridentifikasi mencapai 1221 kali. Fungsi tutur inisiasi 

yang paling banyak dipakai dalam interaksi adalah fungsi tutur command dengan 

perolehan 18,8% (230 kali), diikuti oleh fungsi tutur statement sebanyak 17,3% 

(213 kali) dan fungsi tutur question sebanyak 13,3% (164 kali). Adapun 

pemakaian fungsi tutur offer tergolong minim hanya 3,3% saja (42 kali). Lalu, 

potensi kesuksesan fungsi tutur inisiasi tergolong cukup besar karena perolehan 

fungsi tutur respon positif mencapai 71% (311 kali).  

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis data tentang sebaran pemakaian 

fungsi tutur oleh para partisipan, ditemukan bahwa inisiator percakapan 

didominasi oleh AH (30,8% = 200 kali) dan IB (35,9% = 233 kali). Sebaliknya, 

posisi responder ditempati oleh AL (34,7% = 152 kali) dan AP (30,8 % = 135 

kali). Adapun partisipan yang paling aktif dalam memberi insiasi dan membalas 

respon dalam interaksi dengan AL dan AP ialah IB sebanyak 28.9% (349 kali). 
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Sejalan dengan temuan-temuan di atas, interaksi keluarga cenderung 

menitikberatkan pada pertukaran komoditas (informasi, barang atau jasa) melalui 

peran tutur meminta (demanding) yaitu fungsi tutur command dan fungsi tutur 

question. Hasil ini mengisyaratkan bahwa responder bekerja untuk memberi 

kepatuhan terhadap inisiator. Adapun dominasi AH dan IB tampak sejalan dengan 

pembagian peran berdasarkan hirarki atau sistem keluarga. Temuan ini dapat 

memperkuat posisi AL dan AP sebagai problematizees atau pihak yang 

memperoleh evaluasi dan pengawasan atas prilaku dan tindak tutur dari pihak 

problematizers yaitu AH dan IB.  

Kemudian, interaksi keluarga tampaknya berjalan dengan cukup berhasil 

mengingat minimnya perolehan respon negatif yaitu hanya 10,1% saja (125 kali). 

Potensi kesuksesan inisiasi terbesar bila inisiator memakai fungsi tutur question 

sedangkan potensi kesukesan inisiasi terkecil bila insiator memakai fungsi tutur 

command. Temuan itu diduga karena adanya perbedaan tipe respon yang 

diharapkan. Selain respon verbal, respon positif dari fungsi tutur command dapat 

diwujudkan melalui respon non verbal (tindakan) yang membutuhkan usaha yang 

lebih besar dari responder.  

Selanjutnya, rumusan masalah kedua membahas seputar realisasi fungsi 

tutur ke dalam tipe mood. Hasil analisis data menunjukkan bahwa realisasi fungsi 

tutur ke dalam bentuk tipikalnya mencapai 67,9% (829 kali). Selisih yang cukup 

besar dari jumlah realisasi non tipikal hingga hampir mencapai dua kali lipatnya 

(32,1% = 392 kali) mengisyaratkan bahwa para partisipan cenderung tidak 

melakukan modifikasi tuturan dalam menyampaikan fungsi tuturnya. Hasil ini 

cukup mengindikasikan secara kuat bahwa interaksi keluarga bersifat terbuka agar 

supaya para partisipan terhindar dari kesalahan dalam menginterpretasikan 

maksud-maksud tuturan. Meskipun keberhasilan fungsi tutur inisiasi tampaknya 

lebih diutamakan untuk memperlancar jalannya percakapan, realisasi fungsi tutur 

ke dalam bentuk non tipikalnya muncul dengan tujuan-tujuan tertentu.   

Kemudian, rumusan masalah ketiga membahas seputar realisasi makna 

interpersonal yang dapat menjelaskan pembentukan suatu kultur keluarga. 

Karakter wacana interaksi keluarga tersebut dapat tercermin melalui peran para 

partisipan yang ditentukan berdasarkan sistem keluarga, karakter para partisipan 
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yang ditentukan berdasarkan pemilihan fungsi tutur dan tipe mood, komitmen-

komitmen yang saling dipertukarkan para partisipan dan dinamika interaksi 

keluarga berjalan.   

Pada dasarnya, interaksi keluarga berkenaan dengan aspek warmth dan 

aspek controlling. Hal-hal terkait kedekatan dan solidaritas (warmth) adalah 

bagian dari pemenuhan fungsi cinta keluarga di antara para partisipan. Di sisi lain, 

hal-hal terkait pengawasan (controlling) lebih banyak muncul dalam interaksi AH, 

IB kepada AL, AP dalam kegiatan mendidik anak. Fungsi keluarga yang 

terpenuhi adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi keagamaan dan fungsi 

perlindungan.  

Pada akhirnya, penelitian ini telah mengungkap dan mendeskripsikan 

realisasi makna-makna interpersonal dalam wacana keluarga.  Sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada Bagian 1.1, makna-makna interpersonal ini dapat 

menunjukkan tiga aspek yaitu (1) bagaimana identitas dan peran para partisipan 

(AH, IB, AL dan AP) dalam keluarga yang diperoleh dari relasi antara faktor-

faktor sosial yang telah diungkap sebelumnya dengan produksi fungsi fungsi tutur 

dan tipe mood; (2) bagaimana berinteraksi dapat membangun dan menjaga 

hubungan interpersonal di antara para partisipan dengan saling bertukar informasi 

dan perasaan atau saling mengekspresikan kebutuhan dan harapannya, dan; (3) 

proses saling memengaruhi sikap dan pandangan di antara AL dan AP dengan AH 

dan IB yang berkaitan dengan penyampaian orientasi keluarga. Pada akhirnya, 

penelitian ini telah mengungkap realisasi makna-makna interpersonal beserta 

dinamika  interaksinya.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh, penelitian ini mengajukan 

beberapa rekomendasi penelitian. Temuan-temuan dalam penelitian ini tidak 

bersifat untuk digeneralisasikan karena keterbatasan peneliti dalam mengkaji 

beberapa partisipan dalam satu keluarga dan dari satu kultur budaya tertentu dan 

melalui satu perspektif saja yakni makna interpersonal dari teori LSF. Penelitian 

tentang wacana interaksi keluarga dalam ranah linguistik masih dapat 
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dikembangkan lebih luas dalam tahapan analisis tuturan hingga pada tahapan 

analisis wacana kritis.  

Secara metodologis, rekomendasi penelitian selanjutnya berkenaan dengan 

perluasan kajian wacana interaksi keluarga dari berbagai sudut pandang, misalnya 

dari pemilihan tipe keluarga, partisipan, variabel sosial hingga aktivitas. Variasi 

dari tipe keluarga lainnya seperti keluarga besar (extended family) atau keluarga 

tunggal (single parent) akan menarik untuk diulas mengingat semakin kompleks 

suatu kelompok sosial, maka pembagian identitas, peran dan tanggung jawab pun 

akan semakin kompleks pula. Selain itu, analisis hubungan interpersonal dan 

interaksinya dapat lebih beragam dengan melibatkan pasangan dari berbagai 

partisipan mislanya kakak-adik, suami-istri, kakek-nenek-cucu, anak-anak yang 

telah remaja atau dewasa-orang tua. Kemudian, variabel-variabel sosial lainnya 

pun dapat ditambahkan untuk menambah keragaman penelitian, misal pengaruh 

SES (status ekonomi sosial) atau konteks budaya. Penelitian keluarga dalam 

konteks budaya lain tentu akan semakin memperkaya kajian interaksi keluarga. Di 

sisi lain, pemilihan aktivitas pun dapat lebih bervariasi sehingga realisasi fungsi 

tutur dan tipe mood dapat lebih beragam bergantung pada konteks situasinya.  

Secara teoritis, rekomendasi penelitian selanjutnya berkenaan dengan 

perluasan kajian wacana interaksi keluarga secara lebih komprehensif dengan 

melibatkan analisis tuturan melalui sistem mood dan menjelaskan tentang fitur-

fitur leksikogramar lainnya, misalnya polaritas, modalitas, dan lain-lain. Bahkan, 

kajian wacana interaksi keluarga tidak menutup kemungkinan untuk diulas dari 

perspektif metafungsi bahasa lainnya.  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi ulasan-ulasan 

kritis perihal wacana interaksi keluarga. Selain itu, hasil ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran personal dan masyarakat perihal hubungan interpersonal 

yang terjalin di antara para anggota keluarga, pemenuhan fungsi keluarga dan 

dinamika interaksinya. Hasil ini pun diharapkan mampu memberi input kepada 

pihak-pihak terkait untuk mendeteksi potensi-potensi terjadinya masalah keluarga.   

 Berdasarkan paparan-paparan di atas, penelitian ini sesungguhnya dapat 

dikembangkan lebih jauh lagi dari berbagai disiplin ilmu maupun pembahasannya 
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baik sisi metodologis maupun sisi teoritis. Akhirnya, penelitian diharapkan 

mampu berkontribusi dan bermanfaat bagi kepentingan khalayak.  

 


