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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Bagian simpulan dan saran dalam tesis ini berisi pemahaman penulis tentang 

masalah yang diteliti berkaitan dengan Tindak Tutur Guru yang Berkarakter 

dalam Kegiatan Pembelajaran di TK Karunia Imanuel Bandar Lampung. Bagian 

simpulan menyatakan temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan. Bagian saran  menyatakan saran teoritis tentang apa yang perlu 

diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari bidang ilmu yang 

dikaji, serta saran praktis yang terkait dengan penyataan penerapan ilmu 

pengetahuan terkait. Berikut adalah penyajiannya. 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan kajian teori dan hasil analisis yang dilakukan terhadap “Tindak 

Tutur Guru yang Berkarakter dalam Kegiatan Pembelajaran di TK Karunia 

Imanuel Bandar Lampung”, ditemukan tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, 

komisif, dan deklaratif guru yang berkarakter, yang berpotensi membentuk 

karakter disiplin, penuh perhatian, bertanggung jawab, tertib, patuh pada aturan, 

jujur, taat, menghargai orang lain, santun, semangat belajar, demokratis, kerja 

keras, bergaya hidup sehat, tulus, mau berbagi, mau menolong, mandiri, tahu 

berterimakasih, percaya diri, berfikir logis, kritis, kreatif, inovatif, kerja keras, dan 

semangat belajar. Berikut ini adalah simpulan mengenai tindak tutur guru yang 
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berkarakter dalam kegiatan pembelajaran di TK Karunia Imanuel Bandar 

Lampung.. 

Tindak tutur asertif menyatakan berpotensi membentuk karakter perhatian, 

disiplin, bertanggung jawab, taat, dan mampu mengoreksi kesalahan. Tindak tutur 

asertif  melaporkan berpotensi membentuk karakter kedisiplinan, penuh perhatian, 

bertanggung jawab, tertib, patuh pada aturan, jujur, taat, menghargai orang lain, 

dan santun. Tindak tutur asertif  mengusulkan berpotensi membentuk karakter 

semangat belajar, penuh perhatian, ketaatan, ketertiban, dan demokratis. Tindak 

tutur asertif mengeluh berpotensi membentuk karakter penuh perhatian, tanggung 

jawab, disiplin, kerja keras, ketaatan, ketertiban, jujur, patuh pada aturan, dan 

bergaya hidup sehat.  

Tindak tutur direktif meminta berpotensi membentuk karakter bergaya hidup 

sehat, taat, ketulusan, mau berbagi dan mau menolong. Tindak tutur direktif 

memerintah berpotensi membentuk karakter bertanggung jawab, disiplin, penuh 

perhatian, ketaatan, patuh pada aturan, ketertiban, bergaya hidup sehat. Tindak 

tutur direktif menasehati berpotensi membentuk karakter religius, disiplin, penuh 

perhatian, ketaatan, santun, ketulusa, kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, 

mandiri, dan tertib.  

Tindak tutur ekspresif mengucapkan terimakasih berpotensi membentuk karakter 

mau berbagi, tahu berterimakasih, jujur, bertanggung jawab, menyadari akan hak 

orang lain, dan ketulusan. Tindak tutur ekspresif mengucapkan maaf berpotensi 

membentuk karakter ketulusan, menghargai orang lain, santun. Tindak tutur 

ekspresif memuji berpotensi membentuk karakter ketulusan, percaya diri, penuh 
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perhatian, menghargai orang lain. Tindak tutur ekspresif mengkritik berpotensi 

membentuk karakter penuh perhatian, ketaatan, ketertiban, berfikir logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif, dan percaya diri.  

Tindak tutur komisif menjanjikan berpotensi membentuk karakter sikap penuh 

perhatian, ketaatan, ketertiban, kerja keras, dan percaya diri. Tindak tutur komisif 

menawarkan berpotensi membentuk karakter sikap penuh perhatian, ketaatan, 

ketertiban, santun, bertanggug jawab, kerja keras, percaya diri, patuh terhadap 

aturan. Tindak tutur komisif mengancam berpotensi membentuk karakter sikap 

penuh perhatian, ketaatan, ketertiban, bertanggung jawab, disiplin, dan patuh 

terhadap aturan. 

Tindak tutur deklaratif memutuskan berpotensi membentuk karakter penuh 

perhatian, ketaatan, ketertiban, bertanggung jawab, disiplin, dan patuh terhadap 

aturan. Tindak tutur deklaratif melarang berpotensi membentuk karakter penuh 

perhatian, jujur, kerja keras, ketaatan, ketertiban, bertanggung jawab, disiplin, 

mandiri, dan patuh terhadap aturan. Tindak tutur deklaratif mengabulkan 

berpotensi membentuk karakter penuh perhatian, bertanggung jawab, disiplin, 

mandiri, semangat belajar, dan percaya diri. Tindak tutur deklaratif menghukum 

berpotensi membentuk karakter penuh perhatian, bergaya hidup sehat, jujur, 

ketaatan, ketertiban, bertanggung jawab, disiplin, dan patuh terhadap aturan. 

Tindak tutur deklaratif memaafkan berpotensi membentuk karakter memaafkan 

adalah jujur, percaya diri, dan patuh terhadap aturan. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Dewan guru di TK Karunia Imanuel Bandar Lampung dan guru yang 

ada di semua sekolah hendaknya dapat dijadikan teladan bagi siswanya 

dalam menyampaikan tuturan saat berkomunikasi, khususnya pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, bertutur sesuai dengan konteks 

tuturan saat berkomunikasi, dengan menggunakan bahasa yang santun 

serta memperhatikan psikologi siswanya mengingat tuturan guru 

memiliki peran besar dalam membentuk karakter peserta didik. 

 

2. Sikap berbahasa setiap orang tidak statis, tetapi bersifat dinamis. Untuk 

itu, penelitian mengenai tindak tutur perlu dilakukan untuk melihat 

kemajuan seseorang (khususnya guru di semua sekolah) dalam 

menyampaikan tuturannya kepada siswa apakah semakin patuh terhadap 

penggunaan bahasa yang santun atau sebaliknya. Penelitian ini tentu 

masih banyak kekurangan, terutama keterbatasan dari aspek ruang 

lingkup pembahasan, sehingga masalah yang dibahas hanya pada 

bagian-bagian tertentu, yaitu tindak tutur guru yang berkarakter. Oleh 

karena keterbatasan yang dimiliki penulis tersebut, penulis menyarankan 

pada peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian 

selanjutnya pada bidang kajian yang sama, untuk meneliti tindak tutur 

secara menyeluruh, tidak hanya fungsi tindak tutur yang diulas pada 

penelitian ini. 


