
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada Bab IV ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat ditarik 

dari Bab sebelumnya seperti penjelasan di bawah ini. 

 

4. 1 Kesimpulan 

 Setelah menganalisis data pada Bab III mengenai Reduced Adjective 

Clause pada The Jakarta Post bagian Headlines, penulis menarik beberapa 

kesimpulan diantaranya: 

1. Klausa ajektiva yang dapat direduksi menjadi frasa ajektiva dalam 

kalimat bahasa Inggris yaitu klausa ajektiva yang diikuti dengan 

subject pronoun dan punctuation. Hanya klausa ajektiva yang 

mempunyai kata penghubung yang berfungsi sebagai subjek atau 

subject pronoun seperti who, which, dan that dapat direduksi 

menjadi frasa ajektiva. Reduksi klausa ajektiva tersebut 

menjelaskan bahwa adanya perubahan dari klausa menjadi frasa, 

tetapi itu tidak mengubah makna sebelumnya. 

2. Struktur proses perubahan klausa ajektiva menjadi frasa ajektiva 

dalam kalimat bahasa Inggris dapat disimpulkan dengan beberapa 

cara untuk mereduksi klausa ajektiva menjadi frasa ajektiva, yaitu:                             

A. Klausa ajektiva yang terdiri dari kata kerja bantu atau verb 

be dari sebuah kata kerja baik aktif maupun pasif, maka 



kata penghubung yang berfungsi sebagai subjek atau 

subject pronoun dan kata kerja bantu atau verb be tersebut 

dapat dihilangkan serta kata kerja aktif dan pasif tersebut 

tetap pada bentuk semulanya. 

B. Kalimat yang tidak ada kata kerja bantu atau verb be dari 

sebuah kata kerja atau disebut juga kata kerja aktif 

sepenuhnya di dalam klausa ajektiva, kata penghubung 

yang berfungsi sebagai subjek atau subject pronoun 

dihilangkan dan kata kerja aktif tersebut dirubah ke dalam 

kata kerja bentuk –ing. 

C. Klausa ajektiva membutuhkan tanda baca (,), frasa ajektiva 

juga membutuhkan tanda baca tersebut yang berfungsi 

memberikan informasi tambahan saja. 

3. Fungsi klausa ajektiva yang bisa direduksi menjadi frasa ajektiva 

menjelaskan kata benda sebelumnya dan memberikan informasi 

tambahan saja. 

Selain itu, penulisan pada surat kabar The Jakarta Post bagian Headlines 

seringkali menggunakan reduced adjective clause karena penulisan teks wacana 

dalam kalimat itu harus kompak dan tidak panjang lebar. Penulisan yang 

menggunakan cara yang singkat dan masih jelas artinya bisa saja digunakan 

dibandingkan harus menggunakan cara yang panjang. Hal tersebut adalah 

penghematan kata dalam suatu kalimat. 



subject pronoun dan kata kerja bantu atau verb be tersebut 

dapat dihilangkan, tetapi kata kerja yang ada baik aktif 

maupun pasif tetap tidak mengalami perubahan. 

B. Klausa ajektiva yang tidak terdiri dari kata kerja bantu atau 

verb be dari sebuah kata kerja atau disebut juga kata kerja 

aktif sepenuhnya, maka kata penghubung yang berfungsi 

sebagai subjek atau subject pronoun dihilangkan dan kata 

kerja aktif tersebut diubah ke dalam kata kerja bentuk –ing. 

C. Klausa ajektiva membutuhkan tanda baca  koma (,), maka 

frasa ajektiva juga membutuhkan tanda baca koma yang 

berfungsi untuk memberikan informasi tambahan saja. 

3. Fungsi klausa ajektiva yang bisa direduksi menjadi frasa ajektiva 

dalam kalimat bahasa Inggris adalah menjelaskan kata benda 

sebelumnya dalam struktur defining relative clause yang sudah 

direduksi. Fungsi yang lainnya dalam struktur non-defining relative 

clause yang sudah direduksi adalah memberikan informasi 

tambahan saja tentang kata benda sebelumnya. Kemungkinan itu 

bisa saja dihilangkan.   

 

4. 2 Saran 

 Penulisan kalimat dengan bentuk reduced adjective clause itu bersumber 

dari kalimat kompleks, maka penulis berharap pembaca harus mengerti tentang 

kalimat kompleks itu sendiri dan memahami teks wacana secara luas untuk 



membentuk pemahaman yang baik. Selanjutnya, pembaca harus meningkatkan 

pemahaman tentang kalimat kompleks tersebut dan struktur perubahan klausa 

ajektiva menjadi frasa ajektiva. Sehingga hal tersebut dapat memberikan 

kontribusi pemahaman yang baik tentang teks wacana keseluruhan. 

 
 

 

 

 

 


