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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Dalam uraian yang telah dianalisis pada skripsi ini, penulis menarik 

kesimpulan jenis frasa apa saja yang bermuatan kata like pada kalimat bahasa 

Inggris serta apa fungsi sintaktisnya, dan makna apa sajakah yang muncul pada 

kata like dalam frasa tersebut, yang hasilnya sebagai berikut: 

1. Jenis frasa yang bermuatan kata like dalam Novel Percy Jackson and The 

Olympians – The Lightning Thief yaitu sebagai frasa preposisi dan sebagai 

frasa verba. Hasilnya frasa preposisi ditemukan sekitar 63% dan frasa verba 

sekitar 37%, dan fungsi sintaktisnya sebagai, a) Predicate, dan b) 

Adverbial. Kata like sebagai predicate muncul dalam bentuk frasa verba 

sedangkan kata like sebagai adverbial muncul dalam bentuk frasa 

preposisi. 

2. Makna yang muncul pada kata like dalam: 

a) Frasa preposisi yaitu: (1) similar to (sb/sth); resembling: yang 

berarti sama atau serupa dengan sesuatu atau seseorang, (2) 

characteristic of (sb/sth); yang berarti memiliki karakteristik seperti 

sesuatu atau seseorang, (3) in the manner of (sb/sth); to the same 

degree as: yang berarti bersikap sama dengan sesuatu atau 

seseorang dan memiliki kualitas yang sama dengan sesuatu atau 

seseorang. 

b) Frasa verba yaitu: (1) find (sb/sth) pleasant or satisfactory; enjoy: 

yang berarti menemukan sesuatu yang memuaskan atau 
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menyenangkan, (2) regularly choose (to do sth); prefer (to do sth): 

yang berarti bahwa lebih memilih melakukan sesuatu hal atau lebih 

tertarik melakukan sesuatu, (3) Dalam bentuk negatif kata like 

bermakna, be unwilling or reluctant  to do sth: yang berarti tidak 

ingin atau tidak nyaman dalam melakukan sesuatu, (4) Dapat 

bermakna express a wish or preference at a particular time): atau 

mengungkapkan harapan atau kesukaan pada waktu-waktu tertentu. 

Namun makna ini biasanya harus diiringi dengan kata-kata should,  

would, ‘d. 

Makna yang terdapat pada kata like sebagai preposisi, makna sebagai similar to 

(sb/sth); resembling: hasilnya ada sepuluh. Kata like sebagai verba memiliki 

makna sebagai find (sb/sth) pleasant or satisfactory; enjoy: hasilnya ada lima. 

 

4.2 Saran 

Pada penulisan skripsi ini, pembahasan mengenai fungsi dan makna kata like 

hanya memfokuskan menganalisis kata like yang berkelas kata preposisi dan 

verba. Untuk memahami makna kata like pada Novel Percy Jackson and The 

Olympians – The Lightning Thief, pembaca perlu membaca keseluruhan 

kalimatnya terlebih dahulu, karena kata like lebih banyak dipahami sebagai frasa 

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

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

Penulis berharap skripsi ini dapat dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 

analisis makna kata like dengan klasifikasi berbeda. 


