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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Setelah menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan teori-teori 

yang berhubungan dengan fungsi sintaktis dan makna kontekstual to-infinitive, 

maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai fungsi sintaktis dan 

makna kontekstual to-infinitive pada kalimat deklaratif dalam novel The Hobbit 

sebagai berikut: 

1. Fungsi-fungsi to-infinitive yang muncul pada novel The Hobbit antara lain 

adalah sebagai subjek, objek, predicate nominative, dan komplemen. Pada 

fungsi subjek, to-infinitive dapat diklasifikasikan kembali ke dalam dua 

bentuk, yaitu sebagai head word dan modifier of noun atau pronoun. Begitu 

juga pada fungsi objek, to-infinitive dapat diklasifikasikan kembali ke dalam 

dua bentuk, yaitu sebagai head word dan modifier of noun atau pronoun. Pada 

fungsi predicate nominative, to-infinitive tidak dapat diklasifikasikan 

kembali. Sedangkan pada fungsi komplemen, to-infinitive dapat 

diklasifikasikan kembali ke dalam dua bentuk, yaitu sebagai komplemen 

adjective dan komplemen konstruksi verb .Dalam objek penelitian yang 

digunakan, penulis menemukan 280 data dari keseluruhan isi novel tersebut.  

  

2.  Makna yang terkandung pada seluruh data to-infinitive pada novel The Hobbit 

dapat ditafsirkan secara makna leksikal dan kontekstual. Selain dengan 

menggunakan kamus (secara leksikal), to-infinitive juga harus dimaknai 
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secara kontekstual, karena makna setiap kata tidak selalu sama dengan makna 

yang terkandung di dalam kamus (secara leksikal). 

 

4.2 Saran 

Dari penelitian mengenai fungsi sintaktis dan makna to-infinitive yang 

telah dilakukan penulis, ternyata pembahasan tentang to-infinitive masih bisa 

dikaji lebih dalam lagi. Masih banyak metode yang bisa digunakan untuk 

membahas to-infinitive yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti, antara lain 

dengan mengkajinya dengan menggunakan diagram tree. Dengan menggunakan 

diagram tree, penulis dapat membeberkan fungsi maupun kategori to-infinitive 

dengan lebih jelas. Selain itu dalam segi semantis, selain menentukan makna dari 

kalimat dan maknanya, to-infinitive juga dapat dikaji melalui kajian semantis 

lainnya, antaralain peran semantisnya. Sehingga penelitian ini juga dapat 

dilanjutkan dengan menjelaskan peran semantis dari to-infinitive secara lebih 

mendetail. Maka dari itu, penulis berharap semoga para peneliti bahasa dapat 

melanjutkan dan mengkaji lebih dalam lagi to-infinitive yang telah diteliti di 

dalam penelitian ini. 

 

 

 


