
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dalam uraian yang telah dianalisis pada skripsi ini, penulis menarik 

kesimpulan kategori sintaktis dan makna dari data kata after, yang hasilnya 

sebagai berikut: 

1. Kategori sintaktis Kata after dalam novel Tom Sawyer and Huckle Berry Finn, 

memiliki tiga kategori sintaktis: 1) Kata after sebagai preposisi, 2) Kata after 

sebagai konjungsi subordinatif, dan 3) Kata after sebagai adverbia, yang dianalisis 

berdasarkan struktur kalimatnya. Akan tetapi yang paling banyak ditemukan 

adalah kata after sebagai preposisi, dan yang paling sedikit ditemukan adalah kata 

after sebagai adverbia.  

2. Kata after pada novel Tom Sawyer and Huckle Berry Finn memiliki banyak 

makna sebagai berikut; as a result atau dalam bahasa Indonesia dapat juga 

dimaksudkan sebagai “suatu hasil dari perbuatan”, later than (following sth in 



time) (=“setelah atau sesudah”), (Happening or done later than the time) atau 

dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai waktu “setelah atau sesudah”, 

behind  (=”lokasi yaitu dibelakang”), about  (=tentang), next to (=”di samping”), 

Subsequent to the time atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

keterangan waktu setelah (sudah terjadi),  during a time then (=“pada saat 

kemudian”),  later in time (=“kemudian”),  behind (in place) (=“di belakang”). 

Akan tetapi yang paling banyak digunakan adalah later than (following sth in 

time) atau dalam bahasa Indonesia dapat juga diartikan sebagai “setelah atau 

sesudah” dan yang paling sedikit digunakan adalah kata after yang memiliki 

makna about atau dalam bahasa Indonesia dapat juga diartikan sebagai ‘tentang’. 

4.2 Saran 

Pada penulisan skripsi ini, pembahasan kategori kata after memfokuskan 

pada kelas sintaktis dan makna. Untuk memahami makna kata after pada novel 

Tom Sawyer and Huckle Berry Finn, pembaca perlu membaca keseluruhan 

kalimatnya terlebih dahulu, karena kata after lebih banyak dipahami sebagai 

preposisi, maka akan lebih baik pembaca harus mengerti kata after beserta 

kategorinya dengan lebih baik lagi sehingga dapat memahami teks dengan baik. 

Penulis berharap skripsi ini dapat dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai analisis kategori kata after dengan klasifikasi berbeda, misalnya kata 

after yang ada pada idiom.  

 

 

 

 


