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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa simpulan dan saran bagi 

pembaca. Berikut adalah simpulan dari penelitian ini dan juga saran bagi 

pembaca. 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, penggunaan konjungsi pada teks 

anekdot dalam surat kabar Tempo dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1. Terdapat penggunaan konjungsi dalam teks anekdot pada surat kabar Tempo. 

Adapun pemaparan konjungsi yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan penggunaan konjungsi 

terdapat empat macam, yakni konjungsi koordinatif, konjungsi sub-

ordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antarkalimat.  

b. Berdasarkan penggunaannya konjungsi koordinatif yang sering digunakan 

adalah konjungsi koordinatif hubungan penambahan (dan). Berdasarkan 

penggunaan konjungsi subordinatif pada teks anekdot yang sering di-

gunakan adalah konjungsi subordinatif hubungan sebab (karena). Ber-

dasarkan penggunaan konjungsi korelatif yang sering digunakan yaitu 

konjungsi bukan hanya,.. melainkan juga... dan baik ... maupun ... yang 

terdiri atas masing-masing penggunaan yaitu tiga kalimat. Selanjutnya, 
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penggunaan konjungsi antarkalimat yang sering digunakan yaitu konjungsi 

antarkalimat hubungan kedaan yang dinyatakan sebelumnya (bahkan). 

c. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan konjungsi berdasarkan jenis 

bentuk kalimatnya terdapat kalimat tunggal dan kalimat majemuk, serta 

ditemukan satu penggunaan konjungsi di dalam kalimat  tak lengkap yaitu 

“Tentu dan pasti! (SD1/P2/K1)”. 

2. Teks anekdot pada surat kabar Tempo menggunakan konjungsi dalam struktur 

kalimatnya. Oleh karena itu, penelitian ini berimplikasi pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA terutama pada keterampilan menulis, yaitu memproduksi teks. 

Teks anekdot tersebut layak dijadikan sebagai bahan ajar karena sudah 

memenuhi kriteria dalam pemilihan bahan ajar ditinjau dari (1) aspek 

kebahasaan, (2) aspek psikologis, dan (3) aspek latar belakang kebudayaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap teks anekdot pada surat kabar Tempo, peneliti 

menyarankan sebagai berikut.  

1. Teks anekdot dapat digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai 

keterampilan menulis, yaitu memproduksi teks. Guru dapat menggunakan 

kutipan kalimat yang mengandung penggunaan konjungsi sebagai contoh untuk 

ditunjukkan kepada siswa. Kegiatan pembelajaran tersebut berkaitan langsung 

dengan pemahaman akan kemampuan berkomunikasi, yakni menulis sesuai 

struktur.  

2. Teks anekdot dapat digunakan sebagai bahan bacaan tambahan dalam pem-

belajaran Bahasa Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pe-

mahaman siswa terhadap tatanan bahasa yang digunakan.  


