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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Setelah menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan teori-teori yang 

berhubungan dengan presuposisi khususnya pada presuposisi leksikon atau kosa-

katanya yang berstruktur klausa dan kalimat, maka penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal mengenai penentuan presuposisi pada tagline film berbahasa Inggris 

yang tayang pada tahun 2012 sebagai berikut: 

1. Dari tiga jenis presuposisi yang penulis analisis yaitu presuposisi 

existential, factive dan structural maka jenis presuposisi yang dominan 

muncul pada tagline film berbahasa Inggris yang tayang pada tahun 2012 

adalah presuposisi existential. Presuposisi existential dapat dianalisis 

sebanyak 21 data, 2 data presuposisi factive, dan 7 data presuposisi 

structural. Sehingga jumlah keseluruhan data yang dianalisis pada 

penelitian ini yaitu berjumlah 30 data. 

2. Presuposisi yang diperoleh dari beberapa tagline film berbahasa Inggris 

sebanyak 30 data dapat dilakukan ketetapan nilai dengan menggunakan 

constancy under negation (penegasian) dan kemudian dilakuakan 

pembuktian terhadap sinopsis filmnya masing-masing. Namun ternyata 

ditemukan 2 data yang tidak dapat dibuktikan kebenaran nilai terhadap 

sinopsis filmnya, Hal ini dikarenakan tagline-tagline dari 2 data tersebut 

merupakan sebuah ungkapan dan juga merupakan sebuah informasi yang 

dibuat oleh produser film agar memberikan kesan tertentu dan menarik 

perhatian konsumennya. 
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Dari simpulan di atas terlihat bahwa tagline film yang berpresuposisi 

existential cenderung lebih banyak digunakan oleh media marketing produsen 

film dalam mempromosikan filmnya yakni pemakaian prasa nomina pada 

kalimatnya. Hal ini dikarenakan agar pesan atau maksud yang ingin disampaikan 

kepada publik dapat lebih jelas dipahami. Dan ternyata tidak semua presuposisi 

dapat dibuktikan kebenaran nilainya terutama pada sinopsisnya. Hal ini 

dikarenakan makna dari tagline tersebut dapat berupa ungkapan (peribahasa) dan 

juga berupa informasi si pembuat film saat film diluncurkan. 

 

4.2 Saran  

Penelitian ini berupa penelitian awal yang masih memungkinkan untuk 

dikembangkan atau dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya bagi peneliti 

bahasa yang tertarik dibidang bahasa. Terbatasnya waktu dan kemampuan yang 

penulis miliki pada penulisan tugas akhir ini menyebabkan penulis hanya 

menganalisis kosakata bahasa (presuposisi semantis) yaitu hanya pada tipe 

presuposisi existential, factive, dan structural saja pada tagline film dan kebenaran 

nilai pada sinopsisnya. Namun penulis belum menganalisis sebuah tagline yang 

memuat lebih dari satu tipe presuposisi seperti existential dan factive, factive dan 

structural, existential dan structural. Dan penulis juga belum melihatnya dari segi 

pragmatis, tanda baca, dan juga tipe presuposisi lainnya. Dengan demikian, 

penulis berharap semoga para peneliti bahasa dapat melanjutkan dan mengkaji 

lebih mendalam lagi mengenai presuposisi yang telah diteliti dalam penelitian ini. 


