
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sesuai 

dengan rumusan masalah, yaitu makna teks yang ada dalam acara 

Indonesia Lawak Klub di Trans 7. Berdasarkan analisis pada acara ini, di 

temukan 3 jenis pendekatan makna yaitu makna dalam pendekatan 

referensional, makna dalam pendekatan ideasional, makna dalam 

pendekatan behaviorial. Dari hasil perolehan data ditemukan 38 tuturan 

yang memiliki makna teks, yang paling dominan adalah makna teks dalam 

pendekatan referensional sebanyak 15 tuturan, selanjutnya makna teks 

dalam pendekatan behaviorial sebanyak 12 tuturan, dan yang terakhir 

makna teks dalam pendekatan ideasional sebanyak 11 tuturan. 

Dari sudut penggunaan bahasa dalam tuturan banyak menggunakan 

permainan logika yang membuat penonton berpikir lebih teliti dengan apa 

yang disampaikan para pembicara dalam acara tersebut maka ditemukan 

11 tuturan makna dalam pendekatan behaviorial yang menuntut pendengar 

ataupun penonton mencerna lebih dalam isi pesan. Selain itu pembicara 

juga banyak menggunakan kreatifitas berbahasanya dalam menyampaikan 

pesan seperti memainkan bahasa pelesetan. 

Ujaran-ujaran yang di sampaikan oleh para panelis memiliki 

interpretasi makna di pikiran setiap penonton. Interpretasi makna tersebut 
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membuktikan bahwa di dalam ujaran dapat di teliti lebih dalam mengenai 

makna selanjutnya di tambahi oleh permainan logika yang dalam 

penyampaiannya ujaran tersebut menyisipkan bahasa pelesetan ataupun 

kata-kata yang membuat penonton berpikir sejenak untuk mengetahui apa 

arti yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Permainan logika ini 

membuat para penonton dapat leluasa mengeluarkan kosakata yang baru 

mereka dapat dan menjadi kreativitas berbahasa bertambah di kalangan 

masyarakat.   

 

B. Saran 

Beberapa penelitian kerap menggunakan kajian pragmatik dan 

semantik, khususnya makna kalimat dan simbol yang dikaji dalam 

semantik untuk mengetahui makna yang dimaksudkan dalam sebuah 

tuturan. Makna tuturan juga dapat diidentifikasi dalam tuturan teks yang 

ada dalam sebuah acara televisi. Dengan analisis makna teks dapat 

mengungkap permainan logika dan kreatifitas seseorang dalam berbicara 

yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu bahasa agar tidak monoton. 

Dengan kata lain, makna teks bahkan dapat memprediksi sesorang melalui 

bahasa yang dipilihnya. 

 


