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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi atau cara anak dalam bertindak tutur terhadap orang yang lebih tua 

ada beberapa dialog terjadi ketiksantunan. Ditemukan cara anak bertindak 

tutur tidak menggunakan kata sapaan, kata tolong ketika menyuruh 

memerintah. Di dalam adat Minangkabau strategi bertutur yang digunakan 

dalam bertindak tutur terhadap orang yang lebih tua menggunakankato 

mandaki, cara berututur kata kepada orang yang lebih besar atau yang lebih 

tua. Tuturan terjadi antara anak dengan orang yang lebih tua ada beberapa 

dialog ketidaksantunan ditemukan di informan keluarga berpendidikan 

menengah dan keluarga berpendidikan rendah ketika cara anak bertindak tutur 

tidak menggunakan kata sapaan, kata tolong saat ibu, ayah, dan kakak 

menyuruh atau memerintah. 

2. Konteks situasi tutur yang dominan digunakan anak di Kenagarian Tanjung 

Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dalam strategi bertutur, 

dominan terjadi di rumah yang ditempati keluarga dalam situasi tenang. 

Tuturan terjadi antara anak dan kakaknya, maksud yang cendrung dengan 
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tujuan menyuruh, memerintah, memberikan alasan, bertutur terus terang tanpa 

basa-basi.  

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang penulis kemukakan sehubungan dengan kesantunan 

berbahasa Minangkabau dalam tindak tutur anak terhadap orang yang lebih tua yaitu: 

1. Anak di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten 

Pasaman dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua hendaknya 

mengutamakan kesantunanberbahasadalam bertutur. Agar menggunakan 

kata sapaan, menggunakan kata tolong ketika menyuruh, memerintah, dan 

memohon. 

2. Orang tua agar lebih meluangkan waktunya dalam mengarahkan, 

membimbing, menasehati di saat anak bertutur terus terang tanpa basa-

basi, dan memberi contoh kepada anaknya dalam bertindak tutur yang 

baik dan santun terhadap orang yang lebih tua. 

3. Peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan 

penelitian dengan aspek yang berbeda. 

4. Masyarakat, ikut serta mengarahkan, dan memberikan contoh yang baik 

kepada anak-anak di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan 

Kabupaten Pasaman Timur agar dalam bertindak tutur hendaknya santun 

kepada orang yang lebih tua. 

 

 

 


