
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:  

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 88% dari mahasiswa semester II 

melakukan kesalahan dalam penggunaan artikel A, An, dan The. Hal ini 

membuktikan bahwa sebagian besar dari mahasiswa semester II belum 

paham menggunakan artikel A, An, dan The, dengan bentuk dan presentasi 

kesalahan sebagai berikut: 

No. Bentuk Kesalahan Persentase 

1. Menggunakan Artikel ‘The’ yang tidak 
diperlukan 12.64 % 

2. Tidak menggunakan Artikel ‘The’ 35.63 % 

3. Menggunakan Artikel ‘A/An’ yang tidak 
diperlukan 24.14 % 

4. Tidak menggunakan Artikel ‘A/An’ 27.59 % 
     Tabel IV.1 

Persentase Bentuk Kesalahan Penggunaan article A, An, dan The 
 

Keterangan: 

a. Menggunakan Artikel ‘The’ yang tidak diperlukan  

Kesalahan ini terjadi pada mahasiswa yang menggunakan article the 

dalam kalimat yang seharusnya tidak memerlukan article the. 

b. Tidak menggunakan Artikel ‘The’ 

Kesalahan ini terjadi pada mahasiswa yang tidak menggunakan article 

the dalam kalimat yang seharusnya memerlukan article the. 

c. Menggunakan Artikel ‘A/An’ yang tidak diperlukan  
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Kesalahan ini terjadi pada mahasiswa yang menggunakan article A/ An 

dalam kalimat yang seharusnya tidak memerlukan article A/ An. 

d. Tidak menggunakan Artikel ‘A/An’ 

Kesalahan ini terjadi pada mahasiswa yang tidak menggunakan article 

A/ An dalam kalimat yang seharusnya tidak memerlukan article A/ An. 

 

2. Hasil analisis data tersebut dapat kita lihat pada grafik berikut ini: 
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Gambar IV. 1 
Grafik Kesalahan Penggunaan Article A, An, dan The 

 
Keterangan: 

K1 = Menggunakan Artikel ‘The’ yang tidak diperlukan 

K2 = Tidak menggunakan Artikel ‘The’ 

K3 = Menggunakan Artikel ‘A/An’ yang tidak diperlukan 

 K4 = Tidak menggunakan Artikel ‘A/An’ 

Berdasarkan tabel IV.1 dan gambar IV.1, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa (35.63%) melakukan bentuk kesalahan kedua. 
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Sedangkan bentuk kesalahan yang paling kecil dilakukan mahasiswa 

(12.64%) yaitu bentuk kesalahan yang pertama. 

3. Dari pembahasan dalam analisis data, maka dapat diambil kesimpulan 

secara umum mengenai bagaimana seharusnya kesalahan-kesalahan 

penggunaan artikel A, An, dan The tersebut diperbaiki secara tepat 

berdasarkan teori-teori yang ada, antara lain:  

a. Artikel tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus disandingkan dengan 

kata lain, yaitu noun. Fungsi artikel ini adalah membatasi noun yang 

merangkainya. Lebih jauh lagi pemakaiannya harus disesuaikan 

dengan konteks kalimatnya sehingga makna yang dihasilkan sesuai 

dengan makna yang ingin disampaikan. 

b. Definite Article (The) digunakan untuk menyatakan noun (singular 

noun, plural noun, uncountable noun) yang sudah jelas (penulis dan 

pembaca mengerti kemana noun mengacu) atau sudah disebut 

sebelumnya. 

c. Indefinite Article (A/An) digunakan untuk menyatakan singular noun 

yang belum jelas. Penggunaan a untuk singular noun yang dimulai 

dengan bunyi konsonan dan an untuk singular noun yang dimulai 

dengan bunyi vokal. 

 

4.2 Saran 

Setelah menyelesaikan proses penelitian ini, Penulis mempunyai 

beberapa saran demi kemajuan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris 

Universitas Widyatama khususnya dan masyarakat luas pada umumnya: 
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1. Bagi dosen mata kuliah grammar, agar memberikan penjelasan yang 

lebih mendalam mengenai artikel, misalnya dengan memberikan banyak 

contoh yang benar dan yang salah sehingga dapat dibandingkan, serta 

memberikan banyak latihan kepada para mahasiswa. Untuk 

meningkatkan pemahaman dalam menggunakan artikel diperlukan suatu 

pembahasan yang menyeluruh.  

2. Bagi mahasiswa, agar banyak membaca artikel berbahasa Inggris, 

berlatih menulis karangan berbahasa Inggris, dan selalu mengoreksi 

kembali hasil karangan tersebut dengan hati-hati (apakah artikel telah 

digunakan dengan tepat atau belum). Selain itu, hal yang paling baik 

untuk dilakukan untuk mengurangi terjadinya kesalahan penggunaan 

article a, an, dan the ialah dengan memahami dan menghafal aturan-

aturannya. 

3. Penelitian ini hanya mengidentifikasi bentuk kesalahan tanpa meneliti 

lebih jauh tentang penyebab kesalahan penggunaan artikel A, An, dan 

The.Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, disarankan untuk meneliti 

topik tersebut lebih lanjut. Selain itu, seperti yang disebutkan oleh 

Crystal (2001:112) bahwa artikel adalah salah satu anggota dari 

kelompok kata determiner yang menerangkan noun, berarti masih ada 

dua jenis article yang lain (zero article dan article partitif) dan masih 

banyak determiner selain artikel yang dapat dijadikan objek penelitian 

selanjutnya.  

Pemakaian artikel tidak semudah dan sesederhana yang kita duga, 

nyatalah bahwa pemakaian artikel yang benar merupakan hal yang cukup sulit. 
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Orang seringkali menyepelekan artikel karena kesalahan penggunaan artikel 

tidak akan berakibat fatal bila ditinjau dari segi gramatikanya. Meskipun 

demikian, jika dilihat dari segi semantiknya akan terjadi pergeseran makna. 

Sebagai mahasiswa program studi Bahasa Inggris, alangkah baiknya jika 

penggunaan artikel ini dipelajari dengan seksama. 


