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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian tentang register guru dalam Komik Les Profs tome 1 karya Pica 

dan Erroc dan perbandingan istilah register guru dalam Komik Les Profs tome 1 

karya Pica dan Erroc dengan istilah register guru Bahasa Prancis di Indonesia 

menghasilkan data sebagai berikut. 

1. Register guru dalam Komik Les Profs tome 1 karya Pica dan Erroc yang 

dikategorikan menjadi tiga macam menurut konteks situasi, yaitu medan 

(field), pelibat (tenor), sarana (mode). Medan (field) yang ditemukan 

dalam komik Les Profs ada tiga yaitu : ruang kelas, ruang guru, depan 

ruang kelas atau lingkungan sekolah. Akan tetapi register guru dalam 

komik ini banyak ditemukan di dalam ruang kelas. Pelibat (tenor) adalah 

para guru dan juga murid-murid yang menjadi tokoh dalam Komik Les 

Profs tome 1 karya Pica dan Erroc. Kemudian untuk sarana (mode) yang 

ditemukan dalam komik ini adalah bahasa lisan maupun bahasa tulis yang 

digunakan oleh para guru untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan 

rekan sesama guru dan juga dengan para muridnya dan semua interaksi 

yang disampaikan berisi mengenai berbagai macam hal tentang sekolah 

dan aktivitas-aktivitasnya. Namun untuk sarana (mode) yang banyak 

digunakan dalam komik ini adalah bahasa lisan. Semua hal yang telah 

dijelaskan pada bagian pertama ini dapat digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah yang pertama. 
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2. Perbandingan istilah register guru dalam Komik Les Profs tome karya Pica 

dan Erroc dengan istilah register guru dalam Bahasa Indonesia memiliki 

tujuan yang sama, misalnya para guru dalam Komik Les Profs 

menggunakan kata bonjour atau salut untuk menyapa atau mengawali 

pelajaran di dalam ruang kelas, hal tersebut juga dilakukan oleh guru 

Bahasa Prancis di Indonesia denga tujuan yang sama. Kemudian hal yang 

membedakan antara dua register guru ini adalah kata-kata yang digunakan 

oleh tokoh guru dalam komik Les Profs lebih lengkap sedangkan guru 

Bahasa Prancis di Indonesia masih sering terjadi adanya alih kode atau 

campur kode, hal ini dapat dilihat dari dialog guru Bahasa Prancis yang 

dicampur dengan bahasa ibu mereka yaitu Bahasa Indonesia. Dan juga 

untuk medan (field) yang ditemukan dalam register guru Bahasa Prancis di 

Indonesia hanya di dalam ruang kelas.  

3. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan budaya antara guru di 

dalam Komik Les Profs tome 1 karya Pica et Erroc yang mencerminkan 

budaya guru di Prancis dengan budaya guru Bahasa Prancis di Indonesia.  

Perbedaan yang pertama adalah perbedaan bahasa, bahasa yang digunakan 

oleh para guru di dalam komik adalah bahasa para remaja dan lebih 

informal, sedangkan untuk guru Bahasa Prancis di Indonesia 

menggunakan bahasa yang formal dan kaku. Perbedaan yang kedua adalah 

perbedaan perilaku, para guru dalam komik Les Profs tome 1 karya Pica 

dan Erroc menganggap para murid seperti teman atau kolega mereka, 

sedangkan untuk guru Bahasa Prancis di Indonesia lebih menjaga jarak 



41 
 

dengan para murid-muridnya. Perbedaan yang ketiga adalah cara 

berpakaian para guru, di dalam komik Les Profs tome 1 karya Pica dan 

Erroc lebih vulgar karena ada salah satu guru wanita di dalam komik yang 

mengajar di sekolah dengan menggunakan rok mini, sedangkan guru 

Bahasa Prancis di Indonesia menggunakan baju yang sopan. Perbedaan 

yang terakhir adalah perbedaan perilaku diantara para murid yang terdapat 

di dalam komik Les Profs tome 1 karya Pica dan Erroc dengan murid-

murid yang berada di dalam kelas mata pelajaran Bahasa Prancis adalah 

jika bel pulang berbunyi, maka para murid di dalam komik langsung 

keluar kelas tanpa memperdulikan guru yang sedang berada di dalam 

kelas, sedangkan untuk para murid di Indonesia, mereka lebih menghargai 

guru yang sedang mengajar dengan cara mendengarkan dan menunggu 

instruksi dari guru tersebut untuk meninggalkan kelas dan pulang. 

 

5.2  Saran 

Penulis memiliki beberapa saran untuk penelitian ini dan juga penelitian yang 

serupa selanjutnya. 

1. Bagi peneliti lain, dapat mengkaji register dengan media penelitian yang 

lain misalnya majalah, surat kabar, novel, film dan lain-lain. 

2. Bagi pembaca, penelitian mengenai register guru dalam Komik Les Profs 

tome 1 karya Pica dan Erroc ini dapat menambah wawasan pembaca 

terhadap kosakata yang digunakan oleh guru dalam semua kegiatan yang 

dilakukannya di sekolah. 


