
 
 
 

BAB  IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Kesimpulan 

Penulis menyimpulkan bahwa verba frasal ialah frasal yang saling 

berhubungan antara verba dengan partikel. Hubungan tersebut merupakan 

keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Karena hal tersebut bisa 

terlepas dari kaidah atau teori mengenai verba frasal sendiri. Apabila keterikatan 

tersebut dipisahkan sangat mempengaruhi konseptual dari verba frasal dan tidak 

bisa dikatakan sebagai verba frasal.   

Keterkaitan antara verba dengan partikel bisa dipisahkan, jika keterkaitan 

tersebut mempunyai unsur-unsur lain yang tidak mempengaruhi maksud dari 

teori-teori dasar mengenai verba frasal. Maksud unsur-unsur lain, yaitu unsur 

yang bisa menjelaskan pronomina dan nomina.    

Verba frasal mempunyai 2 (dua) kelompok, yaitu verba frasal: inseparable, 

yaitu frasal yang memiliki hubungan antara verba dan partikel dangan partikel 

terletak setelah objek, sedangkan verba frasal: separable, yaitu frasal yang 

mempunyai hubungan antara verba dan partikel dengan partikel terletak setelah 

nomina atau pronomina sebagai pengganti objek.  

Terdapat beberapa verba yang bisa digunakan di dalam verba frasal: 

inseparable maupun separable, yaitu :  

1) hold ialah  7 (tujuh)  kalimat, 

2) put ialah 2 (dua)  kalimat, 
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3) draw  ialah 2 (dua) kalimat, 

4) give  ialah 3 (tiga) kalimat, 

5) look ialah 14 (empat belas) kalimat, 

6) keep ialah 2 (dua) kalimat, dan 

7) get ialah 7 (tujuh) kalimat. 

 

Dari beberapa verba diatas, sebagian verba bisa dikatakan sebagai verba 

terbatas (verb finite) maupun verba tidak terbatas (verba non-finite). Maksud hal 

tersebut, yaitu verba tersebut dikatakan terbatas, jika verba tersebut diikuti oleh 

tenses, modal, dan kata kerja bantu, sedangkan verba tersebut dikatakan tidak 

terbatas, apabila verba tersebut mempunyai arti atau maksud sebagai keutuhan 

kalimat.   

Hubungan verba dengan partikel disebut sebagai satu kesatuan, yaitu frasa. 

Frasa tersebut membentuk makna baru di dalam verba dan partikel. Makna frasa 

tersebut mempunyai berbagai arti atau maksud dari verba frasal tersendiri. Arti 

atau maksud tersebut menyampaikan sebuah tujuan dari pelaku dalam sebuah 

kalimat.  

   

4.2  Saran 

Penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran untuk memecahkan 

masalah lebih lanjut bagi pembaca kedepannya, yaitu: 

1. memberikan manfaat bagi pembaca untuk memudahkan dan memberikan 

informasi mengenai kajian tersebut. 
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2. harus dipahami lebih lanjut untuk memudahkan dalam menentukan kesesuaian 

teori maupun data dengan kedua kajian yang dikembangkan. 

3. harus memberikan konsep pembahasan yang lebih banyak untuk memudahkan 

penulisan dalam mengembangkan analisis data yang sesuai teori. 

4. harus bertanya dan dimengerti kesesuaian masalah yang sedang 

dikembangkan dalam penulisan mempunyai ketepatan konsep seperti apa, 

gimana, dan mengapa. 

5. kesamaan dan atau perbedaan kedua konsep masalah harus adanya 

pemahaman terlebih dahulu. 

6. harus adanya peninjaun awal tentang teori-teori dan data sebagai sumber atau 

bukan yang sedang dikembangkan dalam penulisan. 
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