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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Bahasa tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan sesuatu, tapi dengan 

bantuan dari pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang memperhatikan konteks 

situasi, bahasa juga dapat berfungsi untuk melakukan sesuatu atau yang lebih dikenal 

dengan fungsi ilokusi. Salah satu dari fungsi ilokusi ini dari tindak tutur ini adalah 

fungsi deklaratif. Fungsi tindak tutur deklaratif bertujuan untuk menciptakan sebuah 

keadaan atau status yang baru. Tindak tutur deklaratif ini dapat ditentukan bukan 

hanya dari tuturannya saja, namun juga dengan melihat konteks situasi yang terjadi.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tokoh-tokoh tertentu yang 

memiliki wewenang dalam anime Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igiari! 

Episode 2 menggunakan fungsi tindak tutur deklaratif dalam bertutur. Yamaoka 

membagi fungsi tindak tutur deklaratif menjadi 8 fungsi. Dalam anime Gyakuten 

Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igiari! Episode 2 ditemukan 20 data fungsi tindak tutur 

deklaratif yang terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu 10 tuturan fungsi permintaan 

persetujuan (menyetujui), 6 tuturan fungsi menolak, dan 4 tuturan fungsi permintaan 

penentuan. 

Fungsi permintaan persetujuan (menyetujui), yang digunakan karena penutur 

ingin lawan tutur menerima isi ucapan atau melakukan isi ucapan penutur. Fungsi 
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menolak digunakan karena penutur ingin lawan tutur menerima isi ucapannya namun 

lawan tutur menolak atau tidak menerima isi ucapan penutur, dan fungsi permintaan 

penentuan digunakan karena lawan tutur memberikan proposisi kebenaran 

berdasarkan wewenang atau jabatannya. Berdasarkan teori SPEAKING, hasil analisis 

data yang ditemukan adalah tindak tutur fungsi deklaratif ini harus memiliki 

wewenang untuk mengutarakan tuturannya. 

Tabel 1. Fungsi Tindak Tutur Deklaratif dalam 

Anime Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igiari! 

No Fungsi Tindak Tutur 

Deklaratif 

Data Jumlah Data 

1 Fungsi Permintaan Persetujuan-

Menyetujui 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

10 

2 Fungsi Refusal-Menolak 11, 12, 13, 14, 15, 

16 

6 

3 Fungsi Permintaan Penentuan-

Tekad 

17, 18, 19, 20,  4 

*Nomor data dapat dilihat dalam lampiran 

 

4.2 Saran  

Penelitian ini hanya meneliti tentang fungsi tindak tutur deklaratif secara 

umum. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih terperinci dan 

terfokus pada satu fungsi saja atau bisa meneliti tentang pembagian fungsi ilokusi 
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lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat membahas serta menganalisis objek 

yang sama dengan teori yang berbeda serta menggunakan sumber data lainnya seperti 

komik, film atau pun novel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


