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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 Pada bab ini, peneliti menjelaskan simpulan, implikasi dan rekomendasi 

berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya. Simpulan akan menjawab 

rumusan masalah, antara lain: 1) Apa saja jenis implikatur percakapan yang 

ditemukan pada percakapan tokoh dalam film Monsieur Lazhar karya Philippe 

Falardeau?, 2) Apa maksud dari setiap implikatur percakapan yang ditemukan pada 

percakapan tokoh dalam film Monsieur Lazhar karya Philippe Falardeau?, dan 3) 

Bagaimana ketidaktaatan maksim pada prinsip kerjasama yang terjadi pada 

percakapan tokoh dalam film Monsieur Lazhar karya Philippe Falardeau?. Selain 

simpulan, terdapat implikasi dan rekomendasi secara umum dari penelitian ini. 

Berikut penjelasan secara rinci pada setiap subbab. 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis implikatur percakapan tokoh dalam film Monsieur 

Lazhar menghasilkan 722 jenis tuturan dengan pemerolehan 45 tuturan yang 

merupakan implikatur percakapan menurut teori Yule (2006). Adapun tuturan 

terbagi ke dalam 5 tuturan berupa implikatur percakapan umum dan 40 tuturan 

berupa implikatur percakapan khusus. Peneliti menemukan bahwa tuturan 

implikatur percakapan umum tidak mengandung maksim kuantitas dan maksim 

kualitas berbeda halnya dengan tuturan implikatur percakapan khusus yang 

mengandung semua maksim. Hal ini didasari bahwa film Monsieur Lazhar tidak 

memiliki jawaban dan fakta yang dibutuhkan dalam pengetahuan umum. Selain itu, 

keseluruhan tuturan implikatur percakapan tidak mengalami infringing a maxim 

karena tidak adanya kegagalan dalam berbahasa. Peneliti menemukan temuan lain 

yang terkait dengan implikatur percakapan bahwa pengetahuan sosial dan sikap 

sangat mempengaruhi bentuk tuturan dan maksud yang ditangkap dalam sebuah 

komunikasi. 

 Peneliti menyimpulkan hasil analisis implikatur percakapan banyak 

mengalami maksim cara sebanyak 3 pada tuturan implikatur percakapan umum dan 

16 pada tuturan implikatur percakapan khusus. Tuturan pun sering mengalami 

fiolating of a maxim sebanyak 2 untuk tuturan implikatur percakapan umum dan 26 
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untuk implikatur percakapan khusus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tuturan 

implikatur percakapan didominasi oleh penjelasan suatu cara atau maksud pada 

tuturan yang bersifat umum dan khusus. Maksim cara yang mendominasi jumlah 

tuturan sering mengalami penambahan maksud baru yang sengaja dituturkan untuk 

mengalihkan maksud utama sehingga mitra tutur akan menangkap maksud lain 

yang ia pahami. 

 Selain hasil temuan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa temuan di 

luar dari pertanyaan penelitian. Peneliti menenukan bahwa tuturan menunjukkan 

karakteristik setiap anak yang beragam. Misalnya, cara bertutur Alice yang santai 

berbeda dengan tuturan Simon yang cenderung sensitif. Tuturan mengindikasikan 

bahwa setiap anak memiliki daya tangkap yang berbeda dalam memahami maksud 

pada tuturan mitra tuturnya. Secara keseluruhan, para orang tua akan lebih cepat 

memahami maksud yang dituturkan anak-anak sehingga dapat langsung 

membuktikan kebenarannya. Pada film Monsieur Lazhar, tuturan anak-anak 

cenderung terlihat polos, sensitif, kritis, dan berbohong sehingga menciptakan 

konfilk yang terkesan santai dan natural. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan 

yang informatif  terhadap implikatur percakapan dan faktor yang mempengaruhinya 

sehingga dapat memperkaya pengetahuan pragmatik pada umumnya dan analisis 

implikatur percakapan pada khususnya yang sangat beragam. Selain itu, hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi bahan referensi. Penelitian memberi gambaran tentang 

jenis implikatur percakapan serta pemerolehan maksud dalam setiap tuturan 

implikatur percakapan yang dipengaruhi maksim pada prinsip kerja sama dan 

ketidaktaatannya dalam film Monsieur Lazhar.  

Implikasi terakhir yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh pada 

pembelajaran mata kuliah pragmatik, di mana pembelajar bahasa khususnya 

pragmatik mendapatkan contoh yang beragam tentang implikatur percakapan, 

prinsip kerja sama dan ketidaktaatan maksim yang terkandung dalam hasil 

penelitian ini. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu peneliti selanjutnya harus 

memahami teori dasar yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti harus 

memiliki pengetahuan dasar tentang pragmatik sebagai dasar untuk memahami 

wacana atau tuturan yang akan diteliti. Selain itu, hasil pada penelitian ini dapat 

memberikan informasi tentang cara berkomunikasi yang baik dan menangkap suatu 

maksud dalam sebuah percakapan. 

Peneliti selanjutnya yang akan menganalisis implikatur percakapan tentu dapat 

melakukannya pada sebuah film atau pun buku. Hal yang perlu dipersiapkan 

peneliti selanjutnya yaitu perbedaan teori yang mempengaruhi setiap implikatur 

percakapan sehingga penelitian tentang implikatur percakapan ini selalu 

berkembang aspeknya.  

 


