
BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis sintaksis dan semantis question tag pada novel Harry Potter and The

Half-Blood  Prince karya  J.K.  Rowling  dan  terjemahannya,  penulis  menarik

kesimpulan-kesimpulan serta mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut: 

4.1 Kesimpulan 

1. Dilihat dari segi sintaksis, bentuk-bentuk question tag yang terdapat pada

novel  Harry Potter and The Half-Blood Prince  karya J.K. Rowling dan

terjemahannya  adalah  question  tag  positif  dan  question  tag negatif.

Question  tag  berbentuk  positif  jika  pada  kalimat  utama  sebelumnya

terdapat  auxiliary  (kata  kerja  bantu)  atau   linking verb yang  berbentuk

negatif yang ditandai oleh not. Selain bentuk question tag positif, terdapat

juga bentuk question tag negatif pada data yang penulis analisis. Question

tag  berbentuk  negatif  jika  pada  kalimat  utama  sebelumnya  terdapat

auxiliary (kata kerja bantu) atau  linking verb yang berbentuk positif.

Dilihat  dari  segi  semantis,  tidak terjadi  pergeseran makna karena pesan

pada  bahasa  sumber   dapat  tersampaikan  dengan  baik  dalam  bahasa

sasarannya. Bentuk-bentuk question tag dalam bahasa sumber mempunyai

makna,  yaitu  asking  for agreement  or  confirmation  yang  terdapat  pada

data 1 sampai 35.
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2. Dalam menganalisis seluruh data dalam bab sebelumnya, penulis meneliti

bahwa hampir seluruh struktur question tag yang terdiri dari V + S (verb +

subject) dan Aux. +  S  (auxiliary + subject) yang setelah diterjemahkan ke

dalam  bahasa  sasarannya  mengalami  pergeseran  unit  (unit  shift).

Pergeseran itu didasari struktur klausa dari bahasa sumber menjadi bentuk

kata pada bahasa sasarannya yang  terdapat pada data 1 sampai 35.

4.2 Saran

1. Melakukan analisis sintaksis dan semantis question tag pada novel Harry

Potter and The Half-Blood Prince karya J.K. Rowling dan terjemahannya

merupakan suatu kesempatan yang baik bagi penulis untuk meningkatkan

kemampuan berbahasa dan juga untuk memperlancar struktur pertanyaan

bahasa Inggris khususnya dalam bidang question tag. Hal yang demikian

perlu  dipertahankan,  karena  dengan  dijadikannya  analisis  sintaksis  dan

semantis  question  tag ini  sebagai  alat  untuk  mengembangkan  potensi

berbahasa Inggris maka sudah tentu akan mendororng tercapainya tujuan

dari program peningkatan bahasa Inggris secara optimal.

2. Penulis pun menyadari bahwa dalam menganalisis data dalam skripsi ini,

penulis membutuhkan perluasan data dan juga pendekatan yang berbeda

sehingga pembahasan analisisnya dapat berkembang dengan baik.

3. Question tag merupakan bentuk kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris

yang sangat perlu untuk dianalisis karena dapat memperkaya pengetahuan
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mengenai  bentuk pertanyaan  yang biasanya  dinilai  tidak begitu  penting

dalam ilmu bahasa Inggris. 


