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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Setelah menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan teori-teori 

yang berhubungan dengan penggunaan tema, maka penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal mengenai penggunaan tema pada tagline film bergenre drama yang 

ditayangkan pada tahun 2011 sebagai berikut: 

1. Modus tema yang dominan muncul pada tagline film bahasa Inggris bergenre 

drama yang tayang pada tahun 2011 adalah modus deklaratif. Tema dengan 

modus deklaratif tersebut penulis peroleh sebanyak 74 data dari keseluruhan 

data yang berjumlah 106 data. 

2. Jenis tema yang muncul pada modus deklaratif yang penulis peroleh dari data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

  a. Tema yang tidak bermarkah sebanyak 66 data, dan 

  b. Tema yang bermarkah sebanyak 8 data. 

 Unsur-unsur yang mengisi tema tidak bermarkah pada modus deklaratif 

adalah: 

  a. Grup nomina sebanyak 65 data, dan 

  b. Klausa terikat sebanyak 1 data. 

 Sedangkan unsur-unsur yang mengisi tema bermarkah pada modus deklaratif 

yaitu: 

  a. Grup adverbia sebanyak 5 data, 

  b. Frasa preposisi sebanyak 2 data, dan 

  c. Komplemen sebanyak 1 data. 
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Dari simpulan di atas terlihat bahwa unsur tema yang paling dominan pada 

tagline film yang dipakai oleh media marketing produsen film dalam 

mempromosikan filmnya adalah grup nomina. Hal ini dikarenakan apabila unsur 

tersebut mengisi tema pada tagline bermodus deklaratif, maka pesan atau maksud 

yang ingin disampaikan di dalamnya akan jauh lebih jelas daripada unsur lain 

(contoh: komplemen) yang mengisi tema pada tagline bermodus deklaratif. 

 

4.2 Saran 

Dari penelitian mengenai penggunaan tema yang telah dilakukan penulis, 

ternyata analisis mengenai penggunaan tema tidak hanya terpaku pada unsur 

pengisinya saja yang dapat diteliti. Masih banyak pembahasan mengenai 

penggunaan tema yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti, misalnya dengan 

menganalisis unsur fungsional yang dapat mengisi posisi tema pada setiap modus. 

Selain itu, karena di dalam tata bahasa fungsional bahasa tidak hanya dipelajari 

strukturnya saja, melainkan dengan maknanya juga, maka penelitian ini juga dapat 

diteruskan dengan menganalisis makna yang terkandung di dalam tema yang hadir 

pada setiap modusnya secara lebih mendetail. Maka dari itu, penulis berharap 

semoga para peneliti bahasa dapat melanjutkan dan mengkaji lebih dalam lagi 

mengenai penggunaan tema yang telah diteliti di dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 


