
BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

 Dua bahasa yang berbeda memiliki ciri khas dan aturan kaidah-kaidah 

tersendiri, sehingga dalam proses penerjemahan yang selalu melibatkan dua 

bahasa sering kali terjadi perubahan. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis 

verba take dilihat dari teks bahasa sumber dan bahasa sasarannya baik secara 

sintaksis maupun semantis. 

 Setelah menganalisis data berdasarkan teori-teori yang berhubungan 

dengan verba take, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa kata 

take dapat: 

1. Diikuti preposisi,  

Jika verba Take  diikuti oleh preposisi maka secara semantik tidak akan 

merubah makna. 

2. Diikuti adverbial partikel 

Jika verba Take  diikuti oleh adverbial partikel maka secara semantik dapat 

merubah makna. 

Jenis phrasal verb yang terdapat pada novel dengan verba take adalah jenis 

separable dan jenis inseparable.  Pola-pola yang terbentuk dari setiap jenis phrasal 

verb tersebut diantaranya: 

 

 



Separable :  
 
Take/took/taken/taking + object pronoun + preposisi/adverb 
                                                    Noun 
                                                    Noun phrase 
 
Inseparable :  
 
Take/took/taken/taking + preposisi/adverb + object  pronoun 
                                                                                   Noun 
                                                                                   Noun phrase 
 

Kata-kata yang dapat mengikuti kata take untuk membentuk suatu phrasal 

verb diantaranya kata  from, out, on , off, of, over, aback, back, for, dan away.  

Selain itu, penulis menemukan adanya pergeseran sintaktis phrasal verb dengan 

verba “take” dari tataran frasa menjadi kata.  Sedangkan secara semantik, jenis 

penerjemahan yang dipakai dalam novel tersebut adalah penerjemahan bebas (free 

translation) karena penerjemahan dilakukan tidak kata perkata.  Penerjemah 

menggantikan teks tidak berdasarkan tingkatan tata bahasa, yaitu frasa dalam 

bahasa sumber diterjemahkan menjadi kata dalam bahasa sumber atau sebaliknya. 

Penerjamahan ini sangat tepat dilakukan oleh seorang penerjemah untuk 

menyampaikan makna teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa Indonesia secara 

wajar dan tidak kaku. 

 

4.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian mengenai verba take pada novel Standoff 

dan terjemahannya yang dianalisis secara sintaksis berdasarkan tataran fungsi, 

peran, dan kategori, serta secara semantik penulis memperoleh beberapa 

gambaran mengenai hal-hal yang harus diperhatikan apabila seseorang hendak 



menerjemahkan verba take dalam mengalihkan teks bahasa sumber ke dalam 

bahasa Indonesia. Dalam menerjemahkan verba take diperlukan pemahaman yang 

baik mengenai makna teks bahasa sumber secara luas karena hal ini dapat 

menghindari salah pengertian terhadap maksud pengarang pada teks bahasa 

sumber. Selain itu, apabila seseorang ingin melakukan penelitian lebih lanjut baik 

mengenai verba maupun kelas kata lain yang terdapat dalam bahasa Inggris, dapat 

dilakukan dengan memperluas data yang akan dianalisis atau dengan pendekatan 

yang berbeda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


