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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

4.1 Simpulan 

Setelah menganalisis verba can dan may dengan menggunakan analisis 

deskriptif-komparatif yaitu untuk memberikan  gambaran dan penjelasan 

mengenai perbedaan data yang dikumpulkan dan kemudian dibandingkan yang 

terdapat dalam novel tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Penjelasan secara sintaksis  yang dianalisis dalam skripsi ini adalah 

penjelasan tentang verba can dan may yang terbentuk dalam  keterangan waktu 

(tenses) dan  dapat  dilihat dari struktur pembentuk kalimat tersebut dalam verba 

can dan may yang berfungsi sebagai auxiliary verb. Oleh karena itu, verba can 

dan may dalam bahasa Inggis lebih ditekankan pada konteks pada saat verba ini di 

pakai dalam kalimat yamg memiliki fungsi masing-masing antara lain: can dapat 

di gunakan untuk menyatakan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan, 

kemauan, izin dan kemungkinan, may dapat di gunakan untuk menyatakan izin, 

kemungkinan dan harapan.  

Penjelasan secara semantik mengenai verba can dan may yaitu 

menganalisis data-data dalam bahasa Inggris kemudian dipadankan dalam bahasa 

sasaran, dalam hal ini bahasa Indonesia serta bagaimana hasil dari terjemahannya 

yang terkadang makna dari verba ini berubah dari makna yang sebenarnya yaitu: 

can memilik makna “bisa“. Sedangkan may memiliki makna “boleh“ sehingga 

dapat dibandingkan. 
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4.2 Saran 

Verba bantu can dan may yang terdapat dalam bahasa Inggris lebih 

ditekankan pada konteks pada saat verba ini dipakai dalam kalimat, jadi makna 

dari verba tersebut akan otomatis berubah dari makna yang sebenarnya dan 

memiliki perbedaan yang terdapat dalam kamus (lexical). Selain itu, apabila 

seseorang ingin melakukan penelitian mengenai verba maupun kelas kata lainnya, 

dapat dilakukan dengan memperluas data yang dianalisis atatu dengan pendekatan 

yang berbeda.  

Penulis berharap setelah mengadakan penelitian terhadap verba bantu can 

dan may dengan analisis pada data dalam novel ini, maka hasilnya dapat 

digunakan dalam referensi mengenai verba bantu can dan may. Juga bagi para 

pembaca suatu karya tulis dalam hal ini yang memakai bahasa Inggris akan lebih 

mudah dalam memahami makna dari verba yang terdapat dalam sebuah kalimat 

dengan mengetahui makna-makna lain  yang muncul akibat struktur pembentukan  

kalimat dari verba can dan may melalui penjelasan, perbandingan dan pengamatan 

secara berstruktur dalam skripsi ini.    

 


