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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 Simpulan 

 Dalam uraian yang telah dianalisis pada Bab III dalam skripsi ini, penulis 

menarik kesimpulan bahwa : 

1. Bila dilihat jenis idiomnya, ditemukan 13,3% data termasuk transparent idioms, 

50% termasuk semi- transparent idioms, 16,7% data termasuk semi- opaque 

idioms, dan 20% data termasuk opaque idioms. Ungkapan idiomatik berunsur 

hewan yang paling banyak termasuk ke dalam jenis semi- transparent idioms, 

kemungkinan idiom-idiom itu paling mudah digunakan oleh siswa-siswa kelas 6 

SD di sekolah Monroe karena untuk mengetahui makna idiomatiknya bisa ditarik 

dari makna literalnya.   

2. Pada short stories karya siswa-siswa grade 6 Monroe school terdapat 30 data idiom 

berunsur hewan yang terdiri atas 12 jenis hewan mamalia terdiri dari wolf (1 data) , 

dog (5 data) , cat (2 data), sheep (2 data), pig (1 data), goat (1 data), bat (1 data), 

cow (1 data), monkey (1 data), beaver (1 data) dan horse (1 data), bull (2 data), 4 

serangga terdiri dari ant (1 data), bee (1 data), bedbug (1 data), dan butterfly (1 

data), 3 hewan unggas terdiri dari duck (2 data), bird (1 data) dan chicken (2 data), 

1 hewan bertubuh lunak yaitu worm (1 data)1 hewan air yaitu fish (1 data). Angka-

angka tersebut menunjukan bahwa hewan mamalia lebih dominan penggunaannya, 

artinya kemungkinan hewan mamalia lebih dekat hubungannya dengan siswa-siswa 

Monroe School. 
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3. Dari 30 data yang ditemukan, 33,3% data memiliki hubungan makna antara hewan 

sebagai simbol dengan makna idiomatiknya. Sedangkan 66,7% data tidak memiliki 

hubungan makna antara hewan sebagai simbol dengan makna idiomatiknya. 

Kemungkinan disebabkan oleh karena idiom tersebut memiliki makna tersendiri. 

4.2 Saran 

 Pada penelitian ini penulis hanya meneliti idiom berunsur hewan terbatas pada 

makna literal dan makna idiomatik saja. Topik penelitian ini dapat dikembangkan lebih 

lanjut misalnya dari segi characteristic qualities (karakter/sifat) dan physical qualities 

(fisik) hewan pada ungkapan idiomatik berunsur hewan yang terdapat dalam sumber 

data yang lain, misalnya di dalam novel dan surat kabar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


