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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1       Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik simpulan bahwa substitute so terdapat dalam jenis nominal 

substitution (There are only eighty people who have heard you called so), verbal  

substitution (to do so), dan clausal substitution.  Pada jenis clausal substitution, 

substitute so dapat mensubstitusi klausa yang berisi report (I think so) dan 

conditional (if so).    

Unit linguistik yang dapat disubstitusi oleh substitute so diantaranya kata 

(approach → so), frasa (an exacting, fastidious sort of man → so), dan klausa 

(that missis has not been your friend → so). 

Setiap jenis substitusi dengan substitute so memiliki ciri-cirinya masing-

masing, yaitu sebagai berikut: 

 

1.  Substitution of Reported Clauses 

-  Biasanya diikuti oleh kata say (don’t say so), think (I think so), hope (I hope 

so), suppose (I suppose so), believe (I believe so), seem (I wouldn’t seem so), 

tell (Mrs.Fairfax told me so once) yang terletak sebelum substitute so. 

-  Klausanya selalu berbentuk deklaratif. 

 

 



 57

2.  Substitution of Conditional Clauses 

-  Biasanya diikuti oleh kata if (if so) yang terletak sebelum substitute so. 

-  Klausanya selalu berbentuk deklaratif. 

 

3.  Verbal Substitution 

-  Biasanya diikuti oleh kata do (do so), did (did so), done (done so), doing 

(doing so) yang terletak sebelum substitute so. 

-  Dalam bentuk form of response, substitusinya memiliki pola yang berbeda 

yaitu adanya peletakan posisi subjek dan verba yang tidak sama dengan hasil 

substitusi.  Sebelum mengalami proses substitusi, pola klausanya adalah:  

subjek+verba+verba(yang akan disubstitusi).   

Sophie can talk to you  (too). 

Tetapi setelah proses substitusi, pola klausanya menjadi so+verba+subjek: 

So can Sophie. 

-  Klausanya selalu berbentuk deklaratif. 

 

4.  Nominal Substitution 

-  Tidak ada kata-kata tertentu yang harus mengikuti substitute so dalam jenis 

nominal substitution ini. 

-  Klausanya selalu berbentuk deklaratif. 

 

 Simpulan lain dari hasil penelitian ini adalah tidak adanya perubahan 

makna yang terjadi setelah adanya proses substitusi karena substitute so tersebut 

berfungsi menggantikan bagian kaimat dengan tidak mengubah pesan dari 
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bagian yang disubstitusi tersebut.  Secara sintaktis, pada jenis verbal, 

conditional dan nominal substitution tidak terjadi perubahan struktur setelah 

terjadinya proses substitusi. Begitu pula dengan jenis substitution of reported 

clauses, namun yang sedikit membedakan antara jenis substitution of reported 

clauses dengan yang lainnya  adalah adanya perubahan pemilihan pronoun (my 

jadi your atau sebaliknya) dan perubahan keterangan waktu pada hasil substitusi 

sebagai akibat dari penggantian direct speech ke indirect speech. 

 

4.2       Saran 

Penelitian ini membahas substitute so secara umum.  Oleh karena itu, 

sangatlah mungkin di dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan 

disebabkan oleh keterbatasan pembahasan.  Penulis menyarankan agar 

penelitian ini dilanjutkan dan diteliti lebih mendalam agar informasi-informasi 

mengenai substitute so ini lebih sempurna lagi. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


