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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kalimat ekslamatif dalam naskah film 

Shrek 1 – 3, penulis memperoleh keseluruhan data kalimat ekslamatif yang 

diteliti sebanyak 30 kalimat ekslamatif dengan rincian sebagai berikut: 

1 Kalimat ekslamatif mempunyai tiga tipe yaitu Inverted Exclamative 

Sentence, Wh-Exclamative Sentence, dan So-Exclamative Sentence. Pada 30 

data kalimat ekslamatif di dalam naskah film Shrek 1 – 3, penulis tidak 

menemukan data yang bertipe Inverted Exclamative Sentence. Penulis 

hanya menemukan 9 data berbentuk Wh-Exclamative Sentence yang diawali 
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dengan kata how dan what serta 21 data berbentuk So-Exclamative Sentence 

yang diawali dengan kata so dan such. 

2 Struktur kalimat ekslamatif ada empat jenis yaitu Exclamative Sentence 

with How, Exclamative Sentence with What, Exclamative Sentence with So 

and Such dan Exclamative Sentence with Negative Question Form. Penulis 

menemukan 5 data Exclamative Sentence with How yang terdiri dari 4 data 

dengan struktur kalimat How + Adjective dan 1 data dengan struktur 

kalimat How + Adjective + Subject + Verb. Sedangkan, data dengan 

struktur kalimat ekslamatif, How + Subject + Verb dan How + Adverb + 

Subject + Verb tidak berhasil ditemukan dalam naskah film Shrek. Penulis 

juga menemukan 4 data Exclamative Sentence with What yang terdiri dari 3 

data dengan struktur kalimat What a/an + Adjective + Singular Countable 

Noun dan 1 data dengan struktur kalimat What + Adjective + 

Uncountable/Plural Noun. Pada naskah ini juga terdapat 20 data 

Exclamative Sentence with So and Such yang terdiri dari 14 data dengan 

struktur kalimat So + Adjective/Adverb, 6 data dengan stuktur kalimat  Such 

a/an + Adjective + Singular Countable Noun dan 1 data dengan struktur 

kalimat Such + Adjective + Uncountable/Plural Noun. Dari ke empat jenis 

struktur kalimat ekslamatif, penulis tidak menemukan Exclamative Sentence 

with Negative Form di dalam naskah Shrek 1 – 3. 

3 Makna yang terdapat di dalam 30 data kalimat ekslamatif merujuk pada 

makna kontekstual yaitu dengan cara melihat situasi atau konteks dari 

bahasa itu sendiri.  

4.2 Saran 
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 Penelitian mengenai kalimat ekslamatif ini merupakan penelitian awal dan 

tidak semua tipe dan struktur ekslamatif dapat diteliti oleh penulis. Oleh karena 

itu, penulis menyarankan kepada para peneliti bahasa untuk meneliti lebih dalam 

mengenai tipe dan struktur kalimat ekslamatif lainnya yang belum diteliti oleh 

penulis dalam skripsi ini berdasarkan teori William O’Grady et al, Randolp 

Quirk, Michael Swan, James McCawley atau Leonard Bloomfield sehingga 

mempermudah pembaca atau peneliti bahasa untuk mempelajari mengenai 

kalimat ekslamatif. Selain itu, penelitian mengenai kalimat yang berdasarkan 

fungsi kalimatnya dapat diteliti oleh pembaca seperti kalimat deklaratif, imperatif 

dan interogatif. Dengan demikian, penelitian mengenai fungsi kalimat yang ada 

di dalam bahasa Inggris menjadi lebih luas.  


