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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 Simpulan 

Dari hasil pembahasan analisis BAB III diketahui bahwa verba bantu 

modal (modal auxiliary verb) dibatasi oleh penulis yaitu mencakup; can, will, dan 

bentuk lampaunya yaitu could, dan would. 

Modal auxiliary verb atau verba bantu modal can diketahui mempunyai 

beberapa penggunaan antara lain yaitu yang menyatakan kemampuan untuk 

melakukan sesuatu (ability), mempunyai kesamaan konsep dengan be able, 

mempunyai bentuk negatifnya yang tidak dibahas oleh penulis dalam analisis, 

dapat menyatakan kemauan (willingness), menyatakan ijin (permission), dan 

menyatakan kemungkinan (possibility). Penulis penulis membuat lima data untuk 

dianalisis mengenai can sebagai ability yang didalamnya terdapat data can dengan 

verba utama yang melibatkan kekuatan indra kita (verb of sensation). Penulis 

hanya dapat menemukan satu data mengenai verba bantu modal can yang 

menyatakan kemauan (willingness) dan satu data untuk verba bantu modal can 

sebagai kemungkinan (possibility) yang dianalisis. 

Modal auxiliary verb atau verba bantu modal could diketahui merupakan 

bentuk lampau dari can. Dalam pemakaiannya could dapat dipakai sebagai akibat 

(sequence of tense) yakni urutan tenses: menyatakan kemampuan untuk 

mengerjakan sesuatu dengan persyaratan tertentu yang mungkin tidak ada, 

menyatakan kemampuan (ability) dimasa silam dan dipakai untuk meminta ijin 
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(permission). Penulis dapat menemukan empat data could sebagai ability untuk 

dianalisis dan satu data kalimat could yang dapat diganti dengan to be able to. 

Modal auxiliary verb atau verba bantu modal will diketahui dapat 

digunakan untuk menyatakan tindakan atau peristiwa yang akan datang (action in 

the future), kemauan (willingness), kebenaran abadi (immortal truth), permintaan 

secara halus dan sopan (polite request), janji atau tekad yang akan dilakukan 

(promising), dan memiliki arti yang sama dengan to be going to. Penulis 

menganalisis satu data mengenai mengenai will sebagai kemauan (willingness), 

dan satu data tentang penggunaan will pada kebenaran abadi (immortal truth) dan 

satu data will sebagai permintaan (polite request), serta dua data mengenai will 

sebagai janji atau tekad (promising). 

Modal auxiliary verb atau verba bantu modal would merupakan bentuk 

lampau dari kata will. Dapat digunakan untuk menyatakan tindakan atau peristiwa 

yang akan datang dalam bentuk lampau, permintaan dalam bentuk halus atau 

menawrkan (polite request) apabila dipakai dalam kalimat interrogative, 

kebiasaan yang dilakukan dimasa lampau, karakteristik seseorang yang dapat 

diduga sebelumnya, jika digabung dengan kata rather maka menunjukan arti lebih 

suka (prefer). Penulis hanya dapat menemukan dan menganalisis tiga data 

mengenai would sebagai past tense dan tiga data would sebagai polite request 

serta hanya dua data would yang menyatakan kebiasaan. 

Jenis penerjemah kalimat yang berpola verba bantu modal ini adalah 

penerjemah komunikatif. Penerjemah ini bersifat informatif yang berorientasi 

pada pesan agar dapat di terima oleh pembaca dan penerjemahan semantik. 



 63 

Penerjemah ini bersifat ekspresif, mengikuti alur pikiran si pengarang namun tetap 

ekonomis. 

Adanya pergeseran dalam penerjemahan bentuk-bentuk modal auxiliary 

verb atau verba bantu modal tersebut tidak dapat dihindari karena dari segi 

struktur, bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Adapun makna yang 

sama tanpa adanya pergeseran yang terlalu kentara juga menunjukan bahwa hal 

tersebut sesuai dengan maksud yang dituju. 

 

4.2  Saran 

  Selain pergeseran  ditemukan juga adanya beberapa pengurangan dan 

penambahan leksikal, selain itu dilakukan penyesuaian dalam proses 

penerjemahan tersebut. 

 Dalam penerjemahan hendaknya penerjemah berhati-hati dalam 

menyampaikan makna teks sumber kedalam bahasa sasaran. Penerjemah akan 

menemukan beberapa alternatif kata yang mungkin dapat digunakan, namun 

seorang penerjemah harus menentukan padanan kata itu yang sesuai dengan 

konteks kalimatnya. Pengalihan struktur teks sumber juga harus sesuai dengan 

struktur gramatikal umum pada bahasa sasaran sehingga penerjemahan tidak 

terasa jauh dan terkesan kaku. 

 Dalam suatu teks, terkadang tidak ditemukan informasi utama dari wacana 

tersebut. Seorang penerjemah seharusnya mengetahui informasi implisit dari 

wacana tersebut sebelum menerjemahkan teks sumber sehingga pesan dapat 

tersampaikan dengan baik. 
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Meskipun demikian pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang tetap 

tersampaikan dengan baik. Bahkan beberapa perubahan jika tidak dilakukan akan 

membuat kalimat-kalimat terjemahannya menjadi tidak baku sesuai kaidah bahasa 

Indonesia yang menjadi bahasa sasaran. 

Demikian sedikit saran dari penulis, semoga dapat bermanfaat bagi 

pembaca skripsi ini dan bagi mereka yang ingin menerjemahkan kalimat yang ada 

unsur modalitasnya. 

 

 


