
 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak tutur meminta 

terdiri dari tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung, tindak tutur 

langsung yang terdiri dari meminta langsung pada sasaran, meminta langsung 

dengan alasan/argumentasi, dan tindak tutur tidak langsung terdiri dari meminta 

tidak langsung dengan modus bertanya, meminta tidak langsung dengan modus 

memuji, meminta tidak langsung dengan modus menyatakan fakta, meminta tidak 

langsung dengan modus menyindir, meminta tidak langsung dengan modus 

melibatkan orang ketiga, meminta tidak langsung dengan modus mengeluh dan 

pemanfaaatan konteks. Data tersebut dirincikan sebagai berikut. 

 

Meminta langsung terdiri atas (a) meminta langsung pada sasaran (mLs); (b) 

meminta langsung dengan alasan/argumentasi (mLA) 

Meminta tidak langsung terdiri atas (a) meminta tidak langsung dengan modus 

bertanya (MTLmT); (b) meminta tidak langsung dengan modus Memuji 

(MTLmp); (c) meminta tidak langsung dengan modus menyatakan fakta 

(MTLmf); (d) meminta tidak langsung dengan modus menyindir (MTLms); (e) 

meminta tidak langsung dengan modus melibatkan orang ketiga (MTLmo); (f) 

meminta tidak langsung dengan modus mengeluh (MTLmm).. 
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Pemanfaatan konteks dalam tindak tutur meminta terdiri atas (a) pemanfaatan 

konteks waktu; (b) pemanfaatan konteks tempat; dan (c) pemanfaatan konteks 

keberadaan orang sekitar. 

Jenis kalimat meminta yang paling sering dituturkan oleh anak (data dominan) 

adalah meminta  langsung pada sasaran yang berjumlah 23 data (lihat data 

lampiran). 

 

5.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh bahwa tindak tutur 

meminta pada siswa kelas B (nol besar) TK Dwi Tunggal Bandar Lampung 

dituturkan dengan dua cara, yakni meminta langsung dan meminta tidak langsung, 

maka penulis sarankan hal-hal sebagai berikut. 

 

1. Untuk Guru TK 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TK lebih sering mengajukan 

permintaan secara langsung. Disamping itu juga guru harus memahami bahwa 

terdapat beberapa modus – modus tuturan meminta yang sering dituturkan oleh 

siswa. Dengan demikian, tuturan yang disampaikan dapat menjaga hubungan 

antara penutur dan mitra tutur tetap berjalan baik dan menjaga komunikasi tetap 

berjalan dengan lancar.  

 

 

2. Untuk Peneliti 

Penelitian yang dilakukan penulis terbatas pada tindak tutur direktif khususnya 

meminta pada siswa TK Dwi Tunggal Bandar Lampung. Untuk itu, penulis 
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menyarankan kepada peneliti yang berminat di bidang kajian yang sama untuk 

meneliti tindak tutur direktif yang lain seperti tindak tutur memohon, tindak tutur 

bertanya, tindak tutur menolak, tindak tutur melarang, tindak tutur pemberian izin, 

dan tindak tutur manasihati atau melanjutkan penelitian tindak tutur meminta pada 

sumber yang berbeda seperti pada tuturan meminta anak-anak berdasarkan 

gendernya, tuturan meminta pada anak remaja, orang dewasa atau siswa dijenjang 

pendidikan yang lebih tinggi karena dengan begitu tuturan meminta yang 

dituturkan akan lebih beraneka ragam jika semuanya berpadu karena tidak 

terfokus dengan anak TK saja. 

 


