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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

	Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap bentuk, fungsi dan makna inferensi dalam wacana fiksi jenis novel yang berjudul Risalah Cinta karya Helvy Tiana Rosa, ada beberapa hal yang patut disimpulkan yaitu:
	Bentuk inferensi yang ada dalam novel Risalah Cinta karya Helvy Tiana Rosa adalah implikatur konvensional, implikatur percakapan, praanggapan atau presuposisi, dan konotasi. Bentuk-bentuk tersebut mencerminkan adanya maksud atau makna dan atau informasi yang tidak terinformasikan secara harfiah. 
	Fungsi inferensi yang ada dalam novel Risalah Cinta karya Helvy Tiana Rosa adalah berfungsi representasional, instrumental, personal, interaksional, serta berfungsi imajinatif. Adanya fungsi-fungsi bahasa tersebut dalam bentuk inferensi tidak saling membedakan, namun sebaliknya saling mendukung dan bersifat saling melengkapi. 
	Makna inferensi yang ada dalam novel Risalah Cinta karya Helvy Tiana Rosa adalah makna kontekstual tentang cinta, tentang ketulusan, kejujuran, saling memahami dan keikhlasan dalam membina hubungan antar manusia dari sudut pandang/ point of view pengarang. Berdasarkan hasil penelitian, makna inferensi dalam wacana fiksi dapat membuat teks novel lebih memiliki daya tarik karena dengan adanya informasi yang disembunyikan (inferensi) tersebut dapat merangsang adanya proses pemahaman makna dari pembaca sehingga dapat melatih kepekaan dalam menafsirkan makna sesuai dengan konteks yang menyertainya.


	Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas, pada bagian ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:
	Penulis berharap ada penelitian lanjutan yang lebih spesifik terhadap analisis wacana yang ada, dengan kajian yang menarik, sample yang lebih besar, dan teknik analisis yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil kajian yang sempurna. 

Seiring dengan masih jarangnya penelitian mengenai analisis wacana, maka penelitian ini perlu mendapatkan perhatian dari para ahli bahasa. Terutama para ahli dan pihak yang berwenang dalam bidang ini mampu memberikan bantuan terutama penerbitan buku-buku teori wacana dan bantuan dana, karena ada buku wacana terbitan lama yang sudah jarang ditemukan, sehingga perlu penerbitan dengan perluasan dan pendalaman materi wacana tersebut demi melancarkan penelitian.
	Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembuka jalan terhadap penelitian teks novel dari sudut pandang analisis wacana yang lain, misalnya, bentuk, fungsi dan makna tuturan atau kalimat dalam salah satu unsur eksternal keutuhan wacana yang lain seperti referensi, presuposisi, implikatur, serta konteks kewacanaan dari berbagai jenis wacana yang ada. Jadi, penulis berharap apabila ada penelitian lanjutan, peneliti selanjutnya lebih berani mengungkapkan fakta-fakata yang membentuk dan menopang wacana yang sebenarnya ada dalam berbagai wacana, dengan lebih mendalam.



