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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa jenis-

jenis tindak tutur dan modus kalimat pengungkap tindak tutur dalam tuturan 

kondektur bus Trans Padang jurusan Lubuk Buaya- Pasar Raya adalah sebagai 

berikut. 

1. Jenis-Jenis Tindak Tutur yang digunakan kondektur bus Trans Padang jurusan 

Lubuk Buaya Pasar Raya, yaitu tindak tutur representatif dengan tindakan 

melaporkan dan tindak memberitahukan. Tindak tutur komisif dengan tindakan 

berjanji. Tindak tutur direktif dengan tindakan  menyuruh, meminta, mengajak, 

bertanya, dan menyarankan. Tindak tutur ekspresif dengan tindakan meminta 

maaf dan mengucapkan terima kasih. Tindak tutur deklarasi yang ditemukan, 

yaitu tindakan setuju. 

2. Modus kalimat pengungkap tindak tutur dalam tuturan kondektur bus Trans 

Padang yang ditemukan, yaitu modus kalimat berita, modus kalimat tanya, dan 

modus kalimat perintah. Modus kalimat berita yang ditemukan, yaitu modus 

kalimat berita untuk memberitakan dan modus kalimat berita untuk meminta. 

Modus kalimat tanya yang ditemukan, yaitu modus kalimat tanya untuk 

bertanya, modus kalimat tanya untuk menyuruh, modus kalimat tanya untuk 

meminta, dan modus kalimat tanya untuk mengajak. Modus kalimat perintah  

yang ditemukan, yaitu modus kalimat perintah untuk menyuruh dan modus 

kalimat perintah untuk meminta. 
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4.2 Saran  

 Pada penelitian ini penulis hanya membahas beberapa masalah, yaitu 

membahas jenis-jenis tindak tutur dan modus tuturan pengungkap tindak tutur. 

Sebetulnya penelitian ini masih bisa diperluas dengan berbagai masalah yang lain, 

seperti bagaimana kesantunan berbahasa kondektur bus Trans Padang dan 

bagaimana  tanggapan dari lawan tutur, yaitu penumpang bus Trans Padang. Oleh 

karena itu, diharapkan akan ada penelitian selanjutnya yang membahas dengan 

masalah yang berbeda dari yang telah dilakukan. 

Penelitian tentang tindak tutur merupakan hal yang menarik untuk 

dilakukan. Oleh karena itu, diharapkan akan ada penelitian selanjutnya yang akan 

meneliti tentang tindak tutur dengan objek yang berbeda. Penulis menyadari 

masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 

penulis berharap penelitian  ke depannya akan lebih baik. 

 

 

 

 

 


