
BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian pada naskah film Harry Potter and the Half-Blood 

Prince yang sudah penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut 

1.  Dengan menganalisis data pada naskan film ini, hasil yang diperoleh 

adalah tindak tutur langsung maupun tidak langsung serta literal dan tidak 

literal.  

2. Konteks dan makna mengandung pemahaman tersendiri pada keempat 

tindak tutur tersebut, yaitu tindak tutur literal langsung, tindak tutur tidak 

literal langsung dan tindak tutur literal tidak langsung serta tindak tutur 

tidak literal tidak langsung.  

3. Semua data yang penulis analisis memenuhi  felicity conditions. 

Pertuturannya dapat terlaksana dengan baik. Walaupun, terdapat kategori 

tindak tutur tidak literal. Namun, berdasarkan aspek yang penulis jelaskan 

dalam setiap analisisnya; data tersebut memenuhi felicity conditions.  

Dari 20 data yang penulis analisis terdapat lima data dalam kategori tindak 

tutur literal langsung dan lima data untuk kategori tindak tutur tidak literal 

langsung. Adapula tindak tutur literal tidak langsung, hasilnya tiga data; kategori 

ini yang paling sedikit dalam penelitian penulis. Dalam kategori tindak tutur tidak 
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literal tidak langsung terdapat tujuh data yang merupakan data terbanyak yang 

penulis analisis.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertuturan dalam film Harry 

Potter and the Half-Blood Prince sangatlah beragam. Penutur menggunakan 

berbagai macam cara untuk mengungkapkan pesan yang disampaikannya. Yang 

tentu saja sesuai dengan konteks yang menyertainya. Seperti yang diketahui 

bahwa tuturan sehari-sehari pun sangat beragam. Maka, pertuturan dalam film ini 

juga tidak jauh berbeda dengan pertuturan sehari-hari.  

 

4.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, penulis masih merasakan kekurangan. 

Dari segi pendalaman teori maupun klasifikasi tindak tutur yang jika dipelajari 

lebih mendalam, masih banyak jenisnya. Penulis hanya menganalisis keempat 

tindak tutur tersebut. Maka dari itu, perlu penelitian dan pengembangan lebih 

lanjut dalam klasifikasi lainnya.  

Mungkin saja pengklasifikasian data dapat dianalisis menurut teori yang 

berbeda. Atau memperdalam salah satu diantaranya, seperti kategori tindak tutur 

literal tidak langsung. Dalam penelitian penulis, data pada kategori ini paling 

sedikit. Ini dikarenakan dalam naskah film Harry Potter and the Half-Blood 

Prince tidak banyak dialog antara para pemainnya yang menuturkan suatu hal 

dengan makna sebenarnya tetapi dengan fungsi kalimat yang berbeda. Maka dari 

itu, jika ada mahasiswa/i yang melanjutkan penelitian penulis dengan klasifikasi 
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tersebut ataupun klasifikasi lainnya, sudah tentu akan menambah ilmu dan sangat 

bermanfaat bagi program studi Bahasa Inggris.   

 

 

 

 


