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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

 Dalam uraian yang telah dianalisis pada skripsi ini, penulis menarik 

kesimpulan mengenai address term dan face sebagai berikut. 

1. Secara keseluruhan, penulis menganalisis sebanyak 45 data address 

term yang terdapat di dalam naskah film The Shawshank Redemption 

dan semuanya termasuk ke dalam ketiga kriteria address term karena 

setiap data mewakili dan memenuhi semua kriteria yang ada, baik itu 

pronomina, nama, kata, atau kombinasi, dan necessary maupun 

optional. Dengan kata lain, semua data dapat dikelompokkan 

berdasarkan teori Dunkling. Mengacu pada semua data yang sudah 

penulis analisis dari sumber data secara menyeluruh dapat diketahui 

bahwa meskipun dalam suatu tuturan tidak terdapat nama atau identitas 

mitra tutur yang jelas, kemungkinan pada umumnya pesan yang 

disampaikan penutur tetap tersampaikan kepada mitra tutur tergantung 

bagaimana suatu tuturan tersebut disampaikan dan pada situasi apa 

tuturan itu dapat dikomunikasikan. 

2. Setelah penulis menganalisis kriteria address term pada sumber data, 

penulis lalu menghubungkannya dengan teori face yang telah di 

kemukakan pada bab sebelumnya, penulis menemukan 8 Face 

Threatening Act, dan 37 Face Saving Act, dengan jumlah data Face



59 

 

 

Saving Act yang lebih dominan dapat diartikan bahwa kemungkinan di 

dalam pembicaraan formal setiap individu cenderung saling menjaga 

face satu sama lain sehingga memenuhi unsur keopanan berdasarkan 

teori Yule. 

Dari seluruh data yang telah dianalisis, penulis hanya mencantumkan 38 

data saja. Address term pada naskah film tersebut dapat dipahami pesannya 

berdasarkan pengalaman, kepercayaan, ungkapan emosional, perilaku, dan 

pengetahuan pembaca. 

Di samping itu, data sangat bergantung pada situasi percakapan antara 

penutur, mitra tutur, atau pihak ketiga sebelumnya, dan konteks keseluruhan data 

sehingga pesannya tidak dapat dipahami apa adanya. Oleh karena itu, pembaca 

harus mengetahui keseluruhan data terlebih dahulu karena tidak semua address 

term harus selalu mempunyai kriteria, dan face yang sama. 

 

4.2 Saran 

 Pada penulisan skripsi ini, pembahasan hanya memfokuskan pada kriteria 

address term, face threatening act dan face saving act. Penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut terutama pada address term dari sudut pandang 

gramatik, praktis, sosial, emosional, seremonial, atau alasan lain yang dipaksakan, 

face dari sudut pandang negative dan positive face, atau politeness dari sudut 

pandang strategi negative dan positive politeness pada naskah film The 

Shawshank Redemption ini. Selain kajian pragmatis, penelitian ini dapat juga 
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dianalisis atau dikaji secara semantis, sosiolinguistik, atau sosiopragmatis 

sehingga pembaca dapat mengetahui address term dan face jauh lebih mendalam. 

Untuk memahaminya, pembaca perlu mempelajari dan melihat keseluruhan data 

terlebih dahulu. 


