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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini membahas karakteristik tuturan guru sains berdasarkan jenis 

tindak tutur. Selain itu juga telah dibahas mengenai kemungkinan atau peluang 

siswa faham dan yakin terhadap penjelasan berdasarkan jenis tindak tutur dan 

strategi komunikasi yang digunakan guru sains. Temuan dan pembahasan 

penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya melahirkan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

5.1 Simpulan 

 Berikut ini beberapa kesimpulan penelitian dari hasil analisis dan temuan. 

Kesimpulan pertama merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai 

karakteristik tuturan guru sains berdasarkan jenis tindak tutur. Setiap guru sains 

mempunyai karakter tersendiri yang digunakan dalam bertutur. 

Pertama, karakteristik yang muncul pada TGB adalah penggunaan tuturan 

yang kompleks. Artinya, semua JJI digunakan sebagai strateginya untuk 

menjelaskan materi. Kompleksnya tuturan yang digunakan GB meliputi: materi 

yang disampaikan runtut dan jelas; Penggunaan penanda-penanda dan penekanan 

intonasi yang digunakan GB untuk mencari perhatian siswa dan meyakinkan 

siswa.  

Pada karakteristik yang digunakan oleh GK yakni penggunaan tuturan 

yang simpel. Data menunjukkan frekuensi kemunculan tuturan pada masing-

masing JJI sangat sedikit dibandingkan dengan yang lain. Setiap pokok tuturan 

hanya dijelaskan oleh satu atau dua tuturan. Penggunaan strategi komunikasi pada 
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masing-masing JJI hampir mirip dengan strategi yang digunakan GB. Yang 

membedakannya adalah jumlah tuturan pada masing-masing JJI tersebut. 

Selanjutnya untuk karakteristik yang ditemukan pada TGF yakni 

penggunaan tuturan yang ekspresif. Artinya, setiap tuturan selalu diikuti sebagai 

ungkapan kekecewaan terhadap kemampuan siswa. Banyaknya penggunaan 

tuturan direktif dan ekspresif diprediksi siswa mengalami penekanan dan stres.  

Kesimpulan kedua, merupakan hasil analisis peluang atau kemungkinan 

siswa yakin dan faham terhadap penjelasan guru. Berdasarkan temuan pada 

karakteristik tuturan guru sains yang berpeluang atau memungkinkan siswa faham 

dan yakin terhadap penjelasan berdasarkan jenis tindak tutur dan strategi 

komunikasi yang digunakan guru sains adalah guru biologi. Sebab, GB pandai 

memilih strategi yang pas dalam menentukan JJI yang digunakan dalam 

pembelajaran. Dalam memberikan penjelasan pun sangat runtut, antara penjelasan 

yang satu dengan yang lainnya berkesinambungan. GB pandai mencari perhatian 

siswa dengan penggunaan beberapa penanda yang merupakan sebuah strategi agar 

tuturannya dapat diperhatikan. Selain itu pada beberapa tuturan setelah GB 

menyampaikan penjelasan, GB mencoba untuk meyakinkan siswa dengan 

penggunaan penanda-penanda juga. Dengan adanya perpaduan JJI tersebut dapat 

mengurangi kejenuhan siswa dalam menerima penjelasan materi yang banyak di 

kelas. 

Dalam bentuk tuturan meminta, GB menggunakan strategi yang tidak 

langsung. Ia menyadari bahwa tuturan ini terdapat tindakan pengancaman wajah. 

Sehingga dengan strategi ini dapat memberi keleluasaan terhadap siswa yang mau 
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memberi respon tanpa adanya unsur paksaan. Dan ketika siswa selesai menjawab 

pertanyaan, guru biologi pun selalu memberi respon bagus terhadap siswa tersebut 

sebagai sebuah strategi untuk memberi semangat terhadap siswa. Adapun untuk 

JJI komisif, ekspresif, dan deklaratif digunakan GB untuk menyempurnakan 

kegiatan pengajaran di kelas.  

Kesimpulan ketiga yakni dengan ditentukannya TGB sebagai  tuturan 

yang berpeluang untuk membuat siswa faham dan yakin terhadap penjelasan guru 

menunjukkan bahwa penggunaan JJI asertif, direktif, komisif, ekspresif, deklaratif 

harus tepat dan padu digunakan dalam pembelajaran di kelas. Ketepatan dan 

kepaduan penggunaan JJI tersebut, salah satu aspeknya dapat dilihat dari konteks 

kelas. Guru harus membuat dinamika tuturan supaya tidak monoton. Guru tidak 

bisa hanya mengandalkan terhadap salah satu JJI saja. Walaupun yang menjadi 

inti dari tindak tutur wacana kelas adalah JJI asertif, tetapi keempat JJI lainnya 

pun harus digunakan sebagai strategi guru sains dalam menjelaskan materi. Hal 

ini sekaligus mendukung terhadap teori yang diungkapkan oleh Searle (1969). 

Lebih jelasnya ketepatan tuturan ini dapat dilihat dari karakteristik tuturan yang 

digunakan oleh GB. Diantaranya: memberikan penjelasan sebanyak mungkin, 

disaat siswa merasa jenuh dengan penjelasan guru gunakan strategi untuk mencari 

parhatian siswa dengan penanda-penanda yang telah digunakan GB untuk 

membuat siswa tetap fokus, dan diakhir pembicaraan yakinkan siswa dengan 

penanda-penanda tersebut.  
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Kesimpulan keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seorang 

guru dituntut memiliki kompetensi sosial sesuai dengan UU UU No. 14 tahun 

2005  Bab IV Pasal 10 Ayat 1 tentang guru dan dosen.  

 

5.2 Saran-saran 

 Penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk kehidupan masyarakat 

pada umumnya dan dunia pendidikan khususnya. Sekalipun penulis menyadari 

banyaknya keterbaatasan yang dimiliki baik itu dalam segi waktu, materi, isi dan 

teori. Oleh karena itu, atas dasar hasil penelitian ini, penulis memberikan saran 

dan harapan kepada pihak-pihak terkait terutama para peneliti bahasa, guru, dan  

pelaku pendidikan lainnya. 

Pertama, bagi para peneliti bahasa, banyaknya keterbatasan penelitian ini 

membutuhkan penelitian lanjutan yang dapat memberikan hasil penelitian yang 

lebih mendalam dan akurat, serta memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. 

Oleh karena itu, bagi para peneliti bahasa disarankan untuk mengkaji lebih dalam 

lagi mengenai isu terkait, terutama yang berhubungan dengan permasalahan-

permasalahan komunikasi antara guru dan siswa di dalam pembelajaran di kelas. 

Misalnya saja penelitian tuturan guru yang mengkhususkan pada JJI asertif dalam 

bentuk menyatakan atau menambahkan variable-variabel lain dalam penelitian ini 

seperti isu kesantunan, komunikasi lintas budaya, psikolinguistik, dan sebagainya. 

Kedua, untuk para guru, perlu disadari bahwa bahasa merupakan  media 

utama dalam interaksi dengan siswa di sekolah. Guru harus lebih pandai dan lebih 

bijak dalam menentukan strategi apa yang sesuai dan efektif dalam berkomunikasi 
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dengan siswa. Dalam memberikan penjelasan materi di kelas, guru hendaknya 

banyak menggunakan JJI asertif yang dikorelasikan dengan keempat JJI untuk 

menghindari kejenuhan siswa. Sebagaimana dari hasil temuan pada pembahasan 

sebelumnya bahwa penggunaan JJI asertif yang dikorelasikan dengan keempat JJI  

diyakini dapat memberi peluang atau memungkinkan siswa yakin dan faham 

terhadap penjelasan guru. 

Terakhir, bagi para pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, 

sangatlah penting untuk membuat kurikulum pendidikan yang disinergikan 

dengan aspek kebahasaan. Mengingat, salah satu fungsi bahasa yakni fungsi 

kognitif yang salah satunya untuk menyampaikan ilmu sehingga tercipta kondisi 

yang lebih kondusif dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran dan 

tujuan pendidikan pada umumnya. 

 


