
 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  
 

5.1 Simpulan  

 

Poster-poster yang diteliti dalam penelitian ini adalah 3 poster pendidikan, 3 

poster niaga, 3 poster hiburan, 3 poster lingkungan, dan 3 poster penerangan. 

Adapun jalan protokol yang menjadi tempat diperolehnya poster dalam penelitian 

ini adalah Jalan Zainal Abidi Pagar Alam, Jalan Teuku Umar, Jalan Radin Intan, 

Jalan Jendral Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pangeran Diponegoro, dan 

Jalan Raden Ajeng Kartini.  

 

Dari hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa poster-poster yang ada di Kota 

Bandar Lampung, mayoritas sudah menggunakan bahasa yang seharusnya 

digunakan dalam sebuah poster, yakni bahasa poster itu harus menggunakan 

bahasa yang singkat, bahasa yang menarik, bahasa yang logis dan bahasa yang 

sesuai dengan kaidah yang berlaku.  

 

Dari lima belas poster yang diteliti hanya terdapat tujuh poster yang belum 

menggunakan bahasa yang seharusnya digunakan dalam sebuah poster, yakni satu 

poster pendidikan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, satu poster niaga di Jalan 

Radin Intan, satu poster niaga di Jalan Raden Ajeng Kartini, satu poster hiburan di 

Jalan Pangeran Diponegoro, dua poster penerangan di Jalan Zainal Abidin Pagar 

Alam, dan satu poster penerangan di Jalan Radin Intan Kota Bandar Lampung.  
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Kelima belas poster yang ada di Kota Bandar Lampung telah didukung oleh 

unsur-unsur konteks, guna mengetahui kejelasan pesan yang ingin disampaikan 

oleh masing-masing poster sehingga, mitra tutur dapat lebih jelas dan paham apa 

yang menjadi maksud dan tujuan dari si penutur.  

 

Dari hasil penelitian ini, diketahui implikasi penggunaan bahasa dalam poster di 

Kota Bandar Lampung cukup mempengaruhi kegiatan pembelajaran, khususnya 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP kelas VIII semester 2. Hal ini disebabkan, 

poster-poster yang ada di lingkungan siswa dapat dijadikan media dan materi 

pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran 

yang hanya menggunakan materi dan media yang di dalam ruangan saja.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut. 

1. Sebaiknya dalam menulis sebuah poster usahakan untuk menggunakan 

bahasa yang singkat, menarik, logis dan sesuai dengan kaidah yang 

berlaku. Sebab poster merupakan media luar ruangan yang dimaksudkan 

untuk menarik perhatian orang-orang yang sedang bergerak dan mungkin 

saja hanya dilihat dari kejauhan. 

2. Disarankan kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 

menggunakan poster sebagai salah satu materi dan media pembelajaran di 

luar ruangan, sehingga siswa-siswa tidak merasa bosan dengan kegiatan 

pembelajaran yang hanya menggunakan materi dan media pembelajaran di 

dalam ruang saja. 
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3. Saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kajian pada poster, 

sebaiknya mengkaji secara keseluruhan, baik dari segi penggunaan bahasa, 

jenis makna yang digunakan, makna yang terkandung di dalam poster, 

sampai interpretasi pada pembaca posternya.   


