
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini merupakan bab terakhir atau bab rangkuman dari karya ilmiah yang 

penulis susun. Pada bab ini, penulis ingin menulis intisari dari apa yang telah penulis 

buat sehingga bagi mereka yang ingin mengetahui secara singkat mengenai 

hyphenated compound word pada novel The Trumpet-Major karya Thomas Hardy, 

dapat ditemui pada bab ini. Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai 

kesimpulan terlebih dahulu. 

 

4.1 Kesimpulan 

Pada subbab ini, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai 

hyphenated compound word pada novel The Trumpet-Major. Dibawah ini merupakan 

rangkuman dari informasi mengenai hyphenated compound word. 

1. Untuk langkah pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis 

mengumpulkan data-data pendukung yang dapat digunakan sebagai acuan 

dalam menganalisa data yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi 

mengenai morfologi, sintaksis, dan semantik. Ilmu morfologi, penulis 

gunakan sebagai alat utama untuk mengkaji hyphenated compound word 

tersebut. Ilmu sintaksis, penulis pakai untuk dijadikan perbandingan teori 

untuk pembedahan hyphenated compound word. Ilmu semantik, penulis 

gunakan untuk membedah makna yang ada pada hyphenated compound word 

tersebut. 



2. Pungtuasi merupakan bagian penting di dalam bahasa karena pungtuasi 

menentukan intonasi dan juga tanda baca pada kalimat. Pada karya ilmiah ini, 

penulis hanya menjelaskan dua bentuk pungtuasi yaitu the dash dan the 

hyphen. Namun, the hyphen menjadi pokok utama  dalam pembahasan. 

3. Menurut Willis, terdapat lima fungsi the dash yaitu untuk menggantikan tanda 

kurung; penekanan intonasi pada kalimat; memperjelas kata didepannya; 

menggantikan tanda titik dua; dan pada narasi digunakan untuk 

mengekspresikan kata. 

4.  Banyak pakar bahasa Inggris yang mengemukakan pendapat mengenai the 

hyphen, namun penulis hanya mengutip informasi dari tiga pakar bahasa saja. 

Dari pendapat yang mereka ungkapkan, terdapat banyak kesamaan peraturan 

dalam menggunakan The hyphen yaitu seperti pada penggunaan hyphen pada 

word division; penggunaan hyphen pada angka; penggunaan hyphen pada 

afiksasi; dan penggunaan hyphen pada nama. 

5. Penulis menemukan bahwa hyphenated compound word dapat juga digunakan 

sebagai kata tunggal di dalam frase, klausa, maupun kalimat. Selain itu, 

penulis pun menemukan bahwa terdapat banyak hyphenated compound word 

yang telah dianggap menjadi satu kesatuan kata yang tidak lagi dipisah oleh 

hyphen. Penulis menemukan kata-kata tersebut pada kamus. 

6. Penulis telah menganalisa 50 data yang ada pada novel The Trumpet-Major 

dan hasil akhir yang penulis dapatkan adalah 11 data masuk ke dalam jenis 

nomina majemuk, 12 data masuk ke dalam jenis numeralia majemuk, dan 



sisanya yaitu 27 data masuk ke dalam jenis ajektifa majemuk. Spesifikasi dari 

data tersebut adalah: 

a. Nomina majemuk terdiri atas: 

• 2 data masuk pada jenis nomina majemuk dimana penyusun kata kedua 

merupakan adverbia 

• 2 data masuk pada jenis kata majemuk setara 

• 7 data masuk pada jenis majemuk nama 

b. Numeralia majemuk terdiri atas: 

• 12 data masuk pada jenis numeralia majmuk 

c. Ajektifa majemuk terdiri atas: 

• 9 data masuk ke dalam jenis ajektifa majemuk bersufiks –ed yang  

membentuk frase nomina 

• 5 data masuk ke dalam jenis ajektifa majemuk dimana penyusun kata 

kedua merupakan partisip 

• 5 data masuk ke dalam jenis nomina majemuk yang berfungsi sebagai 

ajektifa tunggal di depan nomina 

• 8 data masuk ke dalam jenis ajektifa majemuk tersusun oleh kata well 

 

Dapat dilihat dari jumlahnya bahwa ajektifa majemuk mendominasi data yang 

penulis analisa. Hal ini terjadi karena lebih banyak rule yang mengatur jenis ajektifa 

majemuk dan kelas kata ajektifa tampak lebih fleksibel dilihat dari fungsinya yaitu 

dapat memperjelas makna kelas kata nomina, ajektifa, verba, dan adverbia. 



4.2 Saran 

Penulis akan mengemukakan sedikit saran kepada para pembaca, terutama 

kepada para mahasiswa dan mahasiswi bahasa Inggris untuk menambahkan informasi 

lebih lanjut mengenai hyphenated compound word yang mungkin tidak penulis 

temukan saat pengumpulan data. Penulis ingin sekali menyarankan bagi calon sarjana 

yang sedang menempuh skripsi atau tugas akhir untuk meneruskan penelitian penulis 

yaitu dengan menganalisa penggunaan the dash pada novel atau jenis karya sastra 

lainnya karena penulis tidak dapat menganalisanya dikarenakan penulis tidak 

memiliki banyak informasi mengenai the dash. Penulis menyarankan para pembaca 

novel The Trumpet-Major atau novel lainnya untuk mengambil intisari dari skripsi ini 

untuk mempermudah dalam memaknai hyphenated compound word pada novel-novel 

berbahasa Inggris. Semoga informasi-informasi yang penulis rangkum dalam skripsi 

ini, dapat mempermudah para pembaca novel berbahasa Inggris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


