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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan  

Setelah menganalisis frase ajektiva dengan menggunakan metode 

deskriptif-analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

Frase ajektiva berfungsi atributif, artinya frase ajektiva dapat 

memodifikasi, membatasi dan mendeskripsikan nomina atau pronominal yang 

mengikutinya.  Selain itu frase ajektiva dapat juga  berfungsi  sebagai predikatif 

yaitu berupa subjek komplemen atau objek komplemen.  

Dalam bahasa Inggris, posisi frase ajektiva diletakkan sesuai dengan 

fungsinya. Jika berfungsi attributive frase ajektiva diletakkan didalam frase 

nomina dengan kata lain merupakan bagian dari frase nomina . Sebaliknya jika 

berfungsi predikatif frase ajektiva terletakan setelah linking verb : be (am, is, 

are,was, were), seem, look, sound, become, etc, dan bukan merupakan bagian dari 

frase nomina.  

Pada novel yang berjudul Master of The Game karya Sidney Sheldon, 

frase ajektiva yang sering muncul adalah frase ajektiva yang berfungsi sebagai 

atributif.   

 Dengan kata lain data yang dianalisis terdapat jumlah frase ajektiva yang 

berfungsi atributif lebih besar (sekitar 55%) dari predikatif, karena pada data 

banyak terdapat kalimat yang mengandung frase ajektiva yang terletak sebelum 

nomina dan agar mudah untuk dipahami bahwa frase ajektiva terletak dalam frase 
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ajektiva, konstruksi frase ajektiva yang lebih banyak ditemukan terdiri atas 

adverb-ly + adjektiva. Namun demikian ditemukan juga beberapa konstruksi frase 

ajektiva lainnya, seperti present-past  participle + objek. Adapun konstruksi yang 

tidak ditemukan pada data adalah ajektiva + that clause. Contoh :  

- I’m glad that you are carefull. 

4.2 Saran  

Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang hanya menekankan pada  frase 

ajektiva beserta konstruksi dan fungsinya, yang akan menentukan posisi dan kelas 

kata apa saja yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu kepada adik-adik dan 

siapa saja yang tertarik melakukan penelitian terhadap ajektiva dapat dilakukan 

dengan cara memperluas data yang dianalisis dengan pendekatan yang berbeda.  

Penulis berharap setelah mengadakan penelitian terhadap frase ajektiva 

dengan  menganalisis data pada novel ini, maka hasilnya dapat digunakan sebagai 

referensi bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang sedang melakukan 

penelitian.  

 


