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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian 30 data pada Bab III yang diambil dari novel 

James Bond 007: Live and Let Die Karya Ian Fleming, yang dianalisis secara 

sintaktis dan semantis. Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara sintaksis noun clause yang terdapat pada novel tersebut 

berfungsi sebagai subject, object (direct dan Indirect), dan complement 

(adjective complement dan preposition complement). Fungsi noun 

clause as appositive tidak ditemukan pada data. Dengan spesifikasi, 

NC as subject berjumlah 2 data. NC as object 23 berjumlah (direct  

object 16 data dan indirect object 7 data). NC as complement  

berjumlah 5 data (Adjective complement 2 data dan prepositional 

complement 3 data) 

 Pola pembentukan noun clause pada data yang telah dianalisis, telah 

sesuai dengan teori Quirk et al. (1985) yang telah dikemukakan pada 

bab II. Dalam pembentukannya, noun clause diawali dengan 

subordinate conjunction yang kemudian diikuti oleh pola klausa.  

Pada pola pembentukannya, tidak semua jenis noun clause diawali 

dengan subordinate conjunction, that-clause yang berfungsi sebagai 
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object dari verb kadang tidak diawali dengan subordinate conjunction 

‘that’ di dalam situasi informal. 

2. Peran semantik pada noun clause yang terdapat di dalam novel 

tersebut adalah affecting, effect, theme, dan associate. Peran yang tidak 

ditemukan pada data adalah noun clause yang berperan sebagai actor, 

agent, actor, affected,  dan place. Dengan spesifikasi, peran affecting 

berjumlah 17 data, peran effect berjumlah 11 data, peran theme 2 data, 

dan peran associate 2 data. 

Peran semantik dapat digunakan menganalisis klausa khususnya noun 

clause, karena noun clause memiliki fungsi yang sama dengan noun  di 

dalam kalimat.  Sentence purpose, dan jenis verb juga dapat menjadi 

penentu peran noun clause di dalam kalimat. 

4.2  Saran 

Penulis melihat peluang bahwa penelitian tentang noun clause dapat 

dikembangkan lagi, maka penulis menyarankan, penelitian tentang noun clause 

dapat dilanjutkan antara lain dengan menganalisis jenis noun clause seperti to-

infinitive clause, -ing clause, dan bare infinitive clause, dengan menganalisis 

fungsi, pola pembentukan, dan peran semantiknya di dalam kalimat, atau dengan 

pengembangan lainnya. Hal tersebut diharapkan untuk dapat melengkapi 

penelitian tentang noun clause secara keseluruhan, baik dari jenis, fungsi, pola 

pembentukan, dan peran semantiknya, serta dapat menjadi sumber bacaan yang 

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan informasi tentang 

noun clause.  


