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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data, relasi wacana dalam penelitian ini dibatasi 

menjadi relasi referensi dan relasi leksikal. Relasi referensi terbagi atas referensi 

pronomina, referensi demonstratif, dan referensi komparatif. Relasi referensi yang 

ditemukan ada yang berbentuk endofora (anafora dan katafora) dan eksopora. 

Sementara itu, relasi leksikal yang ditemukan berupa reinterasi (repitisi, sinonim, 

dan hiponim) dan kolokasi (antonim ekslusif dan antonim inklusif). Semua jenis 

relasi ini, ditemukan pada cuplikan teks cerpen baik yang berbentuk prolog 

maupun dialog yang terdapat dalam kumpulan cerpen ini. 

 

Berdasarkan jelas tidaknya benda atau orang yang dirujuk, referensi pronomina 

dalam kumpulan cerpen ini dapat dibedakan antara pronomina takrif dan taktakrif. 

Pronomina takrif meliputi pronomina persona I, II, dan III yang berkaitan dengan 

sudut pandang pengarang ketika ingin menuliskan sebuah cerita. Kata-kata yang 

ditemukan pada penelitian meliputi kata saya, aku, kamu, kau, anda, kita, kami, 

kalian, dia, ia, beliau, mereka, dan -nya. Pronomina taktakrif berhubungan 

dengan kata-kata yang merujuk pada orang atau benda yang tidak tertentu, seperti 

seseorang, sesuatu, siapa, dan apa-apa. Sementara itu, relasi leksikal dapat terjadi 

melalui pemilihan kata yang digunakan pengarang saat menulis sebuah cerita. 
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Berdasarkan fungsinya, relasi leksikal ini digunakan untuk menimbulkan efek 

atau kesan tertentu serta untuk memperkuat tempo, bunyi, dan irama sehingga 

dapat memperkuat isi cerita yang ditulis pengarang. 

 

Penelitian ini berimplikasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di 

SMA. Dengan mempelajari relasi dalam wacana, siswa mampu menulis sebuah 

wacana cerpen yang padu. Penggunaan relasi dalam wacana juga dapat membantu 

siswa dalam memilih diksi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

memperkuat makna dari isi cerpen yang dibuatnya. Selain itu, penggunaan relasi 

dalam wacana juga membantu siswa untuk menggunakan bahasa yang 

komunikatif dalam kegiatan komunikasi lisan misalnya pada saat memberikan 

tanggapan terhadap cerita yang dibuat teman, siswa menggunakan diksi yang tepat 

dan bahasa yang komunikatif sehingga si penulis cerita mudah memahami 

tanggapan yang disampaikan temannya. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mengenai pilihan kata dan penggunaan kalimat efektif terdapat pada silabus SMA 

terutama dalam aspek berbicara dan menulis.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, relasi dalam wacana merupakan salah satu 

penanda yang dapat menentukan tingkat keterbacaan dan kepaduan wacana cerpen 

yang ditulis seseorang. Oleh karena itu, guru sebaiknya memberikan pengetahuan 

mengenai penggunaan relasi dalam wacana kepada siswa pada saat akan 

memberikan materi menulis sebuah cerpen, sehingga siswa dapat memanfaatkan 

relasi dalam wacana untuk menghasilkan sebuah wacana cerpen yang padu. Selain 

itu, guru juga dapat memanfaatkan media cerpen sebagai alternatif sumber 
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pembelajaran. Bagi siswa, pengetahuan mengenai penggunaan relasi dalam 

wacana dapat membantu siswa dalam menghasilkan sebuah wacana cerpen yang 

padu sehingga wacana yang dihasilkannya dapat mudah dipahami oleh siswa lain. 

Selain itu, penggunaan relasi dalam wacana juga dapat membantu siswa dalam 

memilih diksi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan memperkuat 

makna dari isi cerpen yang dibuatnya. 


