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BAB IV 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang terkait dalam Analisis Tindak Tutur Nasihat 

Guru kepada Murid. Penelitian mendapatkan kesimpulan yang dijabarkan 

berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, dan hasil analisis dari dua puluh tiga 

(23) data. 

Hasil analisis data pada bab sebelumnya ditemukan bentuk tindak tutur yang 

digunakan dalam Analisis Tindak Tutur Nasihat Guru kepada Murid ini 

menggunakan dua bentuk sintaksis, yaitu kalimat perintah dan kalimat berita, 

dimana terdapat 19 data yang mengandung kalimat perintah dan 4 data berupa 

kalimat berita. Semua itu dapat dilihat ketika Guru menyampaikan nasihat kepada 

muridnya, dimana kalimat yang sering digunakan guru berupa kalimat perintah. 

Kalimat perintah yang dipakai guru mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan 

dari muridnya. Guru menginginkan agar nasihat yang diberikan bisa didengarkan 

dengan baik dan bisa dilakukan dengan baik pula oleh muridnya. 

Jenis tindak tutur yang ditemukan dalam Analisis Tindak Tutur Nasihat Guru 

kepada Murid terdiri juga terdiri dari 2 jenis, yaitu jenis tindak tutur langsung dan 

jenis tindak tutur literal, dimana terdapat ( 21) data masuk kedalam jenis tindak 

tutur langsung, dan (2) data masuk kedalam jenis tindak tutur literal. 
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2. Saran 

Hasil penelitian ini telah menjelaskan beberapa bentuk sintaksis dan jenis tindak 

tutur dalam Analisis Tindak Tutur Nasihat Guru kepada Murid. Data yang diteliti 

berupa tuturan dalam Analisis Tindak Tutur Nasihat Guru kepada Murid. Hal ini 

tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lain untuk meneliti kajian pragmatik 

lainnya dalam hal bentuk tindak tutur Nasihat Guru kepada Murid pada SDN 26 

VII Koto Sungai Sarik. Karena penelitian terhadap tindak tutur tidak ada habisnya, 

baik menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda. 

Penelitian ini telah dilakukan secara maksimal dengan menggunakan teori yang 

relevan dengan tujuan penelitian. Namun, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan pada tulisan ini. Harapan dari penulis tulisan ini dapat dijadikan sebagai 

salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya tindak tutur 

nasihat. 

 


