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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini terdapat telah dianalisis lima pasal yang berbeda dari 

injil Yohanes. Dari kelima pasal tersebut terdapat lima poin kesimpulan. 

Kesimpulan dari  hasil dan pembahasan tentang makna implikatur percakapan yang 

terdapat pada injil Yohanes. Poin  pertama yaitu dalam penelitian ini menggunakan 

jenis implikatur percakapan (conversational), kedua terdapat makna implikatur 

yang mempunyai karakteristik yang berbeda baik dari makna sebenarnya maupun 

makna tidak sebenarnya, ketiga terdapat dua atau lebih  makna implikatur  dari 

setiap penggalan ujaran, keempat kebanyakan dari bahasa yang digunakan memiliki 

makna implikatur yang berbeda dari makna sebenarnya dan terakhir  dari setiap 

penggalan ujaran yang diteliti terdapat bahasa yang tidak mudah dimengerti. 

4.1.1  Implikasi    

Seseorang dalam memahami makna implikatur percakapan setidaknya  

memiliki pengetahuan yang cukup tentang implikatur. Hal tersebut  dapat 

membantu seseorang dalam memahami maksud  tersembunyi atau yang tidak 

diungkapkan pada  suatu tuturan baik tuturan secara langsung  maupun tuturan  

secara tidak langsung.  Alasan tersebut  dikarenakan  implikatur menyampaikan 

maksud pembicaraan   secara tersirat mengenai cara bagaimana mengimplikasikan 

suatu tuturan.  Seseorang dalam berkomunikasi dengan lawan tuturnya  dapat 

memanfaatkan implikatur sebagai sarana menyampaikan maksud atau pendapatnya 

kepada lawan tuturnya secara halus dan  berdasarkan konteks sosial yang 
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dihadapinya. Pada penelitian ini terdapat hasil penelitian tentang implikatur yang 

berkaitan dengan ilmu kebahasaan yaitu pragmatik. Penelitian yang menghasilkan 

suatu pengetahuan tentang implikatur ini  akan membantu mahasiswa memahami 

makna yang tersirat pada suatu tuturan baik lisan maupun tulis, atau dengan kata 

lain mampu memahami maksud seseorang yang tidak diungkapkan dengan jelas 

atau terang-terangan. Dengan adanya pengetahuan tentang implikatur yang 

berkaitan dengan pemakaian Bahasa dan berkaitan juga dengan pembelajaran, 

diharapkan mahasiswa dapat menerapkannya dalam komunikasi sehari-hari.  

4.2  Saran   

Berdasarkan kesimpulan serta implikasi di atas, maka penulis  mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut.  

1. Sehubungan dengan keterbatasan penelitan tentang implikatur yang 

terdapat pada injil Yohanes dalam kisah perjanjian baru diharapkan  pada 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang lebih luas dan 

mendalam. 

2. Pada penelitian ini hanya meneliti tentang makna implikaturnya saja 

dikarenakan keterbatasan waktu penulis dalam mengerjakannya. Oleh 

karena itu penulis menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat 

meneliti hal yang baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti 

meneliti tentang fungsi implikaturnya baik dari segi implikatur 

konvensional maupun implikatur konversasional.    

3. Dalam pembelajaran agama di dunia pendidikan baik di sekolah maupun di 

universitas, diharapkan guru agama tersebut dapat memberikan penjelesan 
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yang lebih dalam dan deskriptif mengenai makna-makna yang secara 

tersirat atau implisit yang terkandung di dalam alkitab. Dengan  adanya 

penjelasan yang dalam dan memadai, siswa diharapkan memiliki pemahaan 

yang baik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan siswa dapat 

membedakan bagaimana  diksi yang baik dalam tindak percakapan yang 

terdapat pada alkitab. 

 

 


