
BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah menganalisis data yang diambil dari novel berjudul “Going Home” 

karya Danniel Steel, pada bab ini penulis akan mencoba menyimpulkan 

bagaimana frasa nomina terbentuk dan apa fungsi frasa nomina dalam kalimat. 

Dari analisis yang dilakukan terdapat beberapa hal yang cukup menarik untuk 

dijadikan bahan penelitian lainnya bagi penulis lain. 

 

4.1 Simpulan 

Dari analisis yang diujikan pada 44 data frasa nomina, dapat disimpulkan:  

a. Frasa nomina dibentuk oleh kata, frasa atau klausa.  

b. Semua unsur frasa nomina terdiri dari (Head ) atau hulu yang dibatasi atau 

diperluas oleh modifikator (modifier).  

c. Pada frasa nomina, unsur hulu harus diisi oleh kelas kata nomina karena 

merupakan unsur utama frasa tersebut.  

d. Peluas atau penyempit (modifikator) dapat diletakan sebelum (pre – 

modifier) dan setelah (post – modifier) hulu. 

e. Berdasarkan data, unsur kata modifikator yang dapat membentuk frasa 

nomina adalah kelas kata Adjektif (kata sifat) dan Nomina (kata benda) 

serta determinator (determiner). 

f. Frasa nomina yang diperluas oleh frasa lainya selalu dihubungkan oleh 

preposisi. 



g. Modifikator yang diletakan sebelum hulu (pre – modifier) umumnya tidak 

disisipi unsur konjungsi namun modifikator yang diletakan setelah hulu 

(post - modifier) ditemukan adanya unsur preposisi sebagai konjungsi 

antara hulu dan modifikator. 

h. Pada post – modifier, frasa nomina dibentuk oleh frasa lainnya, sedangkan 

pada pre – modifier umumnya dibentuk oleh  kata lain. 

i. Frasa nomina selalu menempati fungsi sebagai subjek, objek atau 

keterangan (complement), karena fungsi – fungsi kalimat ini harus selalu 

diisi oleh unsur nomina baik itu bentuk jamak atau tunggal. 

j. Determinator (determiner) adalah salah satu unsur pembentuk lain dari 

frasa nomina dengan berbagai bentuk seperti a, an, the, this, that, one, my 

dan sebagainya. 



4.2 Saran 

Hal menarik yang tidak dibahas pada penelitian ini adalah sisi semantik 

atau makna. Hal menarik penulis sarankan untuk diteliti yaitu adanya perubahan 

atau pergeseran makna frasa nomina setelah dialih – bahasakan dari bahasa asala 

ke bahasa sasaran.  

 


