
 

BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah menganalisis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil 

beberapa kesimpulan dan juga saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini. 

 

4.1 Kesimpulan 

   Secara keseluruhan dari data yang telah dianalisis secara sintaktis kata 

long sebagai adjektiva, menempati posisi yang terletak langsung di depan nomina 

yang diterangkannya yaitu adjective yang mendahului nomina disebut juga 

sebagai adjective attributive sedangkan kata long sebagai adverbial menempati 

posisi awal, tengah dan akhir dimana kata long di sana menerangkan verba baik 

itu sebagai verba utama maupun verba bantu. Adverb ini berfungsi untuk 

membatasi atau memberikan keterangan waktu.  

 Secara semantik kata long memiliki banyak makna. long sebagai adjective 

memiliki arti yakni: length or distances menjelaskan ukuran, asking or talking 

about particular length or distances menjelaskan panjang atau jarak yang dapat 

diukur, more time than usual menjelaskan lama waktu yang tidak dapat dihitung, 

periods of time menjelaskan lama waktu yang dapat dihitung, seeming to last or 

take more time than it really does menerangkan lebih jelas waktu yang telah 

digunakan. 



 

 Long sebagai adverbial memiliki arti yakni: for a long time menjelaskan 

waktu yang telah terjadi, a long time before or after a particular time or event 

menjelaskan tentang waktu dalam sebuah fakta yang telah terjadi, used after a 

noun to emphasize that happens for the whole of a particular of time menjelaskan 

tentang keseluruhan waktu yang telah digunakan. Long sebagai adverbial artinya 

hanya berkenaan dengan waktu. 

 

4.2 Saran 

Pada penelitian ini, penulis hanya menganalisis mengenai long sebagai 

Adjective dan long sebagai adverb berdasarkan penggolongan yang telah dianalisis 

dari segi sintaktis dan semantik. Penulis berharap penelitian mengenai kata long 

ini dapat dianalisis lebih dalam lagi oleh peneliti selanjutnya. 

Penelitian mengenai kata long ini tidak hanya bisa dianalisis dari segi 

sintaktis dan semantis saja, akan tetapi, peneliti selanjutnya dapat menganalisis 

kata long sebagai noun atau idiom. Idiom adalah suatu ungkapan (seperti istilah 

atau frase) yang maknanya tak dapat diturunkan dari definisi langsung dan 

penyusunan bagian-bagiannya, melainkan merupakan suatu makna tak langsung 

yang hanya dikenal melalui penggunaan umum. 

Selain itu, bisa juga diteliti dengan teori yang bebeda dari penulis gunakan 

yang mungkin bisa lebih dimengerti, baik oleh pembaca maupun oleh peneliti 

selanjutnya. 

   

   


