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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

 Bagian ini memamparkan simpulan secara menyeluruh dari hasil analisis 

yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jenis-

jenis process pada sistem triansitivity yang terkandung dalam artikel pemberitaan 

daring dari The Jakarta Post sebanyak 18 artikel dengan fokus pembahasan berita 

dibatasi pada pembahasan politik dan jumlah klausa yang dianalisis sebanyak 40. 

Dari penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Dari data yang dianalisa dapat ditemukan empat jenis process 

transitivity, yaitu material process, mental process, verbal process, 

dan relational process. Juga, dapat terlihat bahwa jenis process yang 

dominan adalah material process. Untuk pemaparan lebih jelas dapat 

dilihat di lampiran. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dengan 

limitasi penelitian yang ditentukan, artikel daring The Jakarta Post 

lebih cenderung untuk menampilkan suatu pemberitaan ke dalam 

material process yang memperlihatkan aktivitas fisik maupun kejadian 

yang berlangsung dengan, secara umum, melibatkan actor sebagai 

pelaku yang melakukan aktivitas pada process dan goal sebagai 

sasaran dari process tersebut. Jika disandingkan dengan periode 

publikasi berita, yaitu merupakan periode pemerintahan Presiden 

Republik Indonesia Joko Widodo, dapat dilihat bahwa pemberitaan 

politik yang dipublikasikan oleh The Jakarta Post menggambarkan 
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pemberitaan yang lebih cenderung kepada aktivitas langsung, dengan 

kata lain aktif dalam bekerja dan melakukan aktivitas-aktivitas yang 

nyata. 

2. Menjawab identifikasi masalah yang kedua, yaitu melihat functional 

part yang mengisi setiap representasi dari sistem transitivity adalah 

sebagai berikut. 

a. Data dalam penelitian ini menunjukan bahwa yang mengisi 

participant diisi oleh nominal group yang menerangkan informasi 

tentang suatu entitas. Tetapi, terdapat dua jenis participant, yaitu 

actor (pada klausa passive) dan recipient yang dapat diisi oleh 

prepositional phrase. 

b. Data dalam penelitian ini menunjukan bahwa seluruh process, baik 

material process, mental process, verbal process, dan relational 

process diisi oleh verbal group yang menerangkan informasi 

tentang suatu aktivitas. 

c. Data dalam penelitian ini menunjukan bahwa seluruh circumstance 

diisi oleh prepositional phrase. Tetapi, terdapat pula dua jenis 

circumstance yang diisi oleh adverbial group, yaitu pada time 

dengan adverbial group yang menunjukan waktu dan manner 

dengan adverbial group yang menunjukan cara process dilakukan. 

 

4.2 Saran 

 Penelitian ini merupkan satu penelitian yang hanya mencakup dua 

pendekatan dalam kajian functional grammar, khususnya dalam menganalisa teks 
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berita, yaitu meneliti jenis-jenis process transitivity dan meneliti functional part 

yang mengisi setiap representasi transitivity. Tetapi pada dasarnya, ruang lingkup 

functional grammar tidak dibatasi hanya dalam dua hal tersebut. Sebagai contoh, 

transitivity dalam functional grammar berada di wilayah pendekatan ideational 

function, sedangkan pendekatan yang disediakan dalam kajian ini secara umum 

terdapat tiga pendekatan, yaitu, ideational function, interpersonal function, dan 

textual function. Selain itu, terdapat pula pembahasan tentang jenis klausa pada 

klausa kompleks (clause complexes) untuk melihat pengaruh satu klausa terhadap 

klausa lainya. Terlebih lagi, functional grammar dapat dijadikan satu pendekatan 

untuk meneliti teks dalam ranah yang lebih dalam, seperti dalam kajian critical 

discourse analysis. Objek penelitan pun dapat menggunakan objek yang 

bervariasi, seperti lirik lagu, transkrip pidato, transkrip dialog, atau teks berita 

seperti pada penelitian ini. Maka dari itu, saran untuk peneliti selanjutnya jika 

berminat untuk mengambil kajian functional grammar, khusunya dalam 

menganalisa teks berita adalah dapat memvariasikan kajian penelitian seperti 

menggunakan pendekatan interpersonal function atau textual function, sehingga 

pemahaman dari sisi functional grammar terkait teks berita akan menjadi lebih 

luas dan lebih dalam. 


