
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Kebiasaan penggunaan kalimat perintah dalam aktivitas pembelajaran baik di kelas 

maupun di luar kelas menyebabkan guru memerlukan kedekatan yang baik berupa 

penggunaan bahasa yang santun. Kesantunan berbahasa diwujudkan melalui penggunaan 

kalimat perintah yang tidak terkesan memaksa untuk dilakukan oleh siswa namun 

berkesan dan diingat siswa menjadi sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Guru tidak 

menjadi sosok yang ditakuti oleh siswa namun guru Sekolah Dasar merupakan sosok yang 

dapat dijadikan kawan dan sahabat untuk belajar dan memahami mengenai berbagai 

materi pembelajaran yang diberikan. 

Melalui kajian pragmatik yakni mendalami mengenai sikap dan latarbelakang yang 

muncul karena diberikan kalimat perintah menyebabkan siswa perlu dilihat dan dipahami 

respons yang muncul. Keadaan kalimat yang diberikan melalui kalimat perintah sering 

berdampak positif dan terkadang juga berdampak negatif. Hal negatif yang muncul yakni 

siswa memang benar-benar belum menguasai materi yang diberikan saat pembelajaran 

berlangsung sehingga guru perlu melihat secara langsung mengenai pemahaman yang 

diberikan siswa. Apabila siswa benar-benar tidak memahami mengenai materi tersebut 

maka kedekatan guru dengan siswa perlu diberikan untuk menciptakan kesan yang 

mendukung akan keadaan yang terjadi. 

Pentingnya melihat sisi siswa sebagai subyek dalam pembelajaran menjadi hal 

yang perlu diketahui guru. Pendidik bukan hanya memberikan perintah yang terus 

menerus kepada siswa. Namun evaluasi berupa keadaan yang terjadi setelah perintah terus 

diberikan perlu dikaji keberhasilannya. Evaluasi hasil pekerjaan siswa perlu dikaji sejak 



dini sehingga siswa yang belum paham mengenai materi yang diberikan akan tuntas 

dengan pemberian jawaban yang benar.  

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini dilaksanakan untuk memunculkan pembaharuan serta mengetahui titik 

keberhasilan pembelajaran. Namun berdasarkan hasil yang diberikan peneliti memberikan 

saran-saran kepada pelaku pendidikan yang sifatnya mendorong untuk keberhasilan dan 

kelancaran proses pembelajaran. 

a)  Bagi Siswa 

Penggunaan kalimat perintah tidak menjadikan siswa semakin takut dengan 

guru namun seyogyanya menjadi pemacu akan perhatian yang diberikan guru 

kepadanya. Siswa akan merasa dihargai dan dilindungi serta diberikan ilmu 

pengetahuan yang baru jika perintah yang diberikan mengacu pada konteks 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan sejak awal. Evaluasi menjadi penting untuk 

diberikan kepada siswa agar dirinya mampu mengetahui tujuan dan latarbelakang 

perintah diberikan kepadanya. 

 

b)  Bagi Guru  

Guru hendaknya menggunakan kalimat perintah yang mengandung 

kesantunan berbahasa. Melalui santun berbahasa maka kalimat perintah yang 

diberikan akan dapat dilaksanakan oleh siswa dengan baik dan mampu menjadi 

penyemangat dalam belajar. 

 

c)  Bagi Kepala Sekolah 



Kepada sekolah hendaknya selalu mengevaluasi kinerja guru dalam 

pembelajaran. Sehingga akan diketahui kekurangan dan kelebihan setiap guru dalam 

melakukan aktivitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas. 

 

 


