
 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian pada bab III, penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut, kata that dapat berkategori sebagai determinator dan konjungsi. Kata that 

yang berkategori sebagai konjungsi pada umumnya menggabungkan subordinate 

clause kepada main clause dan membentuk satu kalimat kompleks. Kata that yang 

berkategori sebagai konjungsi umumnya terdapat pada klausa ajektiva, tetapi kata 

that juga terdapat pada klausa nomina yang biasanya merupakan kalimat 

pernyataan atau statement. Kata that yang berkategori sebagai determinator 

umumnya memberi keterangan atau informasi yang lebih jelas mengenai nomina 

yang berada setelah determinator that tersebut. 

 Penulis dapat menyimpulkan bahwa kata that tidak hanya berarti sebagai 

kata penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat, 

tetapi juga dapat bermakna sebagai kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat 

yang berikutnya menjelaskan kata yang di depan.. Selain dua makna diatas, kata 

that juga dapat memiliki makna sebagai kata penunjuk bagi benda (waktu, hal) 

yang jauh dari pembicara.  

  Penulis dapat menyimpulkan bahwa stuktur kata that di dalam kalimat 

berbahasa Inggris juga ternyata beragam, kata that yang berkategori sebagai 

konjungsi yang menjelaskan anak kalimat biasanya terletak setelah nomina atau 

orang yang sedang dijelaskan, dan yang berkategori sebagai determinator letaknya 

sebelum nomina atau hal yang akan dijelaskan.  



 
 

4.2 Saran 

 Kata that merupakan kata yang sering digunakan baik secara lisan maupun 

penulisan dalam Bahasa Inggris, kata that juga dapat digunakan dalam situasi 

formal ataupun informal sekalipun. Oleh karena itu sebaiknya kita dapat 

menggunakan kata that dalam fungsi dan makna yang sesuai dengan kaidah 

Bahasa Inggris, baik secara lisan maupun dalam tulisan dan dalam situasi formal 

ataupun informal. 

 Skripsi ini merupakan penelitian awal, dan tidak semua fungsi dan makna 

kata that dapat diteliti oleh penulis, oleh sebab itu penulis menyarankan kepada 

adik-adik angkatan juga kepada pihak yang membaca skripsi ini untuk meneliti 

lebih dalam mengenai fungsi dan makna lain dari kata that yang belum penulis 

teliti dalam skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


