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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian penulis terhadap penerjemahan kata one dalam novel 

karya Sophie Kinsella dan padanannya, terdapat 7 data yang telah mengalami 

pergeseran kelas kata pronomina ke dalam kelas kata nomina yaitu, data 9, 11, 20, 

22, 26, 29, dan 35. Terdapat 6 data yaitu, 36, 40, 41, 42, 43, dan 45 yang telah 

mengalami pergeseran yaitu dari kelas kata nomina menjadi pronomina. Selain 

itu, terdapat pula data yang mengalami pelesapan pada kelas kata yaitu, data 5, 23, 

38, 44, dan 46. Namun ada beberapa data yang tidak mengalami pergeseran 

maupun pelesapan kelas kata. 

 Selain sebagai subjek, kata one juga berfungsi sebagai objek, keterangan, 

pelengkap dan adverb. Dari hasil pembahasan pada skripsi ini terdapat 6 data 

yang telah mengalami pergeseran fungsi dalam kalimat yaitu, dari fungsi kalimat 

sebagai komplemen bergeser menjadi predikat terdapat pada data 8 dan 11, dari 

adverb bergeser menjadi keterangan terdapat pada data 9, data 12 dari subjek 

bergeser menjadi adverb, data 26 dari komplemen menjadi subjek dan data 43 

dari adverb bergeser menjadi komplemen. Namun ada beberapa data yang tidak 

mengalami pergeseran maupun pelesapan fungsi. 

 Makna kata one dalam hasil pembahasan skripsi ini ada beberapa yang 

telah mengalami pergeseran makna, yaitu terdapat 17 data (data 8, 9, 22, 24, 25, 

26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 44, 45 dan 47). Ketujuhbelas data tersebut telah 

mengalami pergeseran makna karena tidak diterjemahkan sesuai dengan makna 

leksikalnya. Selain itu, terdapat pula data yang mengalami pelesapan makna pada 
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bahasa sasarannya yaitu, data 5, 11, 36, dan 46. Namun ada beberapa data yang 

tidak mengalami pergeseran maupun pelesapan makna. 

 Dalam hal menerjemahkan kata one pada novel karya Sophie Kinsella dan 

padanannya ini, penulis beranggapan bahwa buku hasil terjemahan tersebut dapat 

dipahami oleh setiap  pembaca, walaupun ada sebagian kata one yang tidak 

diterjemahkan. Tetapi hal itu tidak mengubah pesan yang ingin disampaikan oleh 

bahasa sumber. 

 

4.2 Saran 

 Berdasarkan pada hasil pembahasan tentang penggunaan kata one sebagai 

pronomina, adjektiva, dan nomina, penulis ingin memberikan saran bahwa masih 

ada penelitian lain tentang penggunaan kata one yang bisa diteliti lebih jauh lagi 

selain dari penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian tentang penggunaan 

kata one sebagai substitusi. Alasan penulis tidak melakukan penelitian tentang 

penggunaan kata one sebagai substitusi karena terlalu luas atau banyak 

pembahasan yang harus penulis lakukan, dengan demikian penulis tidak meneliti 

penggunaan kata one sebagai substitusi. 

 Demikian sedikit saran dari penulis, semoga dapat bermanfaat bagi 

pembaca skripsi ini dan pagi mereka yang ingin menerjemahkan kalimat yang ada 

unsur kata one-nya. 

  

  


