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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan ebrapa hal di bawah ini mengenai 

relational attributive process pada modus deklaratif dalam surat kabar The Jakarta 

Post edisi bulan Januari 2012 dimana tata bahasa fungsional dijadikan sebagai 

kajiannya: 

1. Jenis relational attributive process yang muncul dalam surat kabar TJP yaitu 

intensive relational attributive process, circumstantial relational attributive 

process serta possessive relational attributive process. Intensive relational 

attributive process merupakan jenis relational attributive process yang paling 

dominan muncul di dalam surat kabar The Jakarta Post  edisi Januari 2012 

pada rubrik Business dan National dibandingkan dengan jenis yang lainnya 

yaitu 26 data. Jenis ini memiliki fungsi memperjelas peranan carrier dengan 

adanya atribut. Circumstantial relational attributive process merupakan 

proses yang datanya cukup sulit diperoleh, yaitu empat data. Jenis ini 

berfungsi menerangkan situasi atau kondisi carrier. Possessive relational 

attributive process merupakan jenis relational attributive process yang 

berfungsi menegaskan kepemilikan atribut terhadap carrier. Data yang 

diperoleh pada jenis ini yaitu sebanyak 17 data. 
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2. Dalam relational attributive process yang diperoleh dari data terdapat 

beberapa verba yang membedakan ketiga jenis proses tersebut (intensive, 

circumstantial, dan possessive). Untuk jenis intensive, terdapat verba yang 

terbagi kedalam dua bentuk,  yaitu verba bentuk phased yang termasuk 

common linking verb (is, are, will become) dan verba bentuk neutral yang 

termasuk sensory linking verb (looks). Untuk jenis circumstantial terdapat 

verba yang diperoleh dari data yaitu contributes, spent, might allocate, dan 

took yang mengekspresikan circumstantial relation bentuk “be+measure of 

degree”, “be+measure of price” dan “be+extent of time”. Untuk jenis 

possessive terdapat verba yang bermakna kepemilikan berjenis possession 

(has, have, dan had) dan indikator atributnya berupa grup nomina. 

4.2 Saran 

 Relational attributive process sebenarnya mempunyai materi yang cukup luas 

untuk diteliti, misalnya verba yang digunakan ke dalam proses tersebut memiliki jenis 

yang berbeda ataupun perbedaan antara makna yang dimaksud oleh penutur antara 

relational attributive process dengan proses-proses yang lain. Oleh karena itu, hal ini 

dapat dikaji ke lebih dalam penggunaannya dalam kajian semantik. Selain itu 

penelitian ini juga dapat diteruskan dengan kajian sintaktis, karena perbedaan makna 

suatu tuturan dapat terlihat dari struktur kalimatnya. Maka dari itu penulis berharap 

penelitian ini dapat diteruskan dan dikaji lebih dalam penggunaannya oleh para 

peneliti bahasa. 


