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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan dalam penelitian ini pada penelitian ini 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Register perdagangan di jejaring sosial bukalapak terdapat berbagai bentuk ragam 

tulis register perdagangan berdasarkan bentuk tuturan ringkas seperti (1) 

pemendekan, (2)  singkatan, (3) pelesapan, dan (4) akronim, kemudian bentuk gaya 

bahasa seperti (1) persamaan (simile), (2) personifikasi (prosopopoeia), dan (3) 

hiperbola. Terdapat juga beberapa fungsi register perdagangan seperti (1) fungsi 

informasi, (2) fungsi instrumental, dan (3) fungsi hayal dan imajinasi.  

2. Ada fungsi register perdagangan yang khusus di dalam penelitian ini dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu yaitu fungsi hayal atau imajinasi perdagangan yang 

berjumlah 7 data yang termasuk fungsi register perdagangan terdapat pada data 5, 6, 

12, 19, 24, 27 dan 28.  Fungsi hayal dan imajinasi perdagangan tersebut digunakan 

para pedagang di jejaring sosial bukalapak untuk mengungkapkan dan menyampaikan 

pikiran atau gagasan dan perasaan. 

3. Penelitian ini dapat diimplementasikan pada siswa SMP kelas IX. Dengan standar 

kompetensi 4 Mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, resensi dan 

karangan dan kompetensi dasar 4.1 Menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, 

padat dan jelas. Pembelajaran tersebut dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan. 

Tujuan tersebut adalah siswa dapat menulis iklan baris dengan bahasa yang singkat, 

padat dan jelas. Hal ini sesuai dengan standar kompentensi dan kompetensi dasar. 

B. Implikasi 

Hasil dari penelitian ini dapat membantu pembaca dalam memahami bentuk 

register perdagangan dan fungsi register perdagangan. Selain itu, pembaca yang 

berprofesi sebagai pendidik dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam 

memecahkan permasalahan bentuk register berdasarkan ragam tulis tuturan ringkas 

seperti singkatan, pemendekan, pelesapan dan akronim kemudian fungsi register seperti 

fungsi informasi, fungsi instrumental dan fungsi hayal dan imajinasi yang mungkin 
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belum sepenuhnya dikuasai peserta didik.Dalam bidak linguistik, khususnya dalam ilmu 

sosiolinguistik yang terfokus pada kajian register, penelitian ini dapat menambah 

kekayaan kajian dan membantu perkembangan ilmu kebahasaan. 

C. Saran 

1. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan referensi dan acuan penelitian yang 

berkaitan dengan bentuk regsiter dan fungsi register. 

2. Bagi peneliti berikutnya, agar lebih meningkatkan pemahaman teori khususnya antara 

pemendekan dengan pelesapan yang secara sekilas memiliki kemiripan dan 

membutuhkan analisis lebih lanjut untuk membedakan keduanya. 

3. Penelitian mengenai register perdagangan di jejaring sosial bukalapak yang peneliti 

lakukan masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang 

lebih mendalam untuk menambah pengetahuan dan khasanah ilmu kebahasaan. 

4. Bagi guru Bahasa Indonesia agar dapat meningkatkan pemahaman teori mengenai 

bentuk register berdasarkan ragam tulis tuturan ringkas seperti singkatan, 

pemendekan, pelesapan dan akronim sebelum nantinya diajarkan kepada siswa anak 

didiknya. 

 

 


