
 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dari 32 data pada Bab III terhadap jenis repetition 

dalam novel Aristotle and Dante Discover The Secrets of The Universe karya 

Benjamin Alire Saenz dengan menggunakan  landasan teori yang terdapat pada Bab 

II, penulis mendapat simpulan sebagai berikut :  

1. Dari tujuh jenis repetition yang ada pada novel Aristotle and Dante Discover The 

Secrets of The Universe hanya lima jenis repetition yang ditemukan yaitu 

Anadiplosis, Anaphora, Epistrophe, Polyptoton dan Polysyndeton sedangkan dua 

lainnya yaitu Isocolon dan Ploche tidak ditemukan.  Jenis pengulangan Anaphora 

dan Epistrophe merupakan jenis repetition yang paling dominan dengan 

perolehan masing-masing mendapatkan 35% 

2. Dari kelima jenis repetition yang ditemukan, hanya ditemukan tataran sintaktis 

level kata dan frasa, kata dan frasa tersebut memiliki jenis kategori sintaktis yang 

beragam yang akan dijelaskan sebagai berikut :  

a) Anaphora, yang termasuk ke dalam tataran sintaktis level kata berkategori 

sintaktis adverbia (44%), nomina (28%), dan ajektiva (28%); yang bertataran 

sintaktis level frasa dengan jenis frasa nomina (75%) dan frasa ajektiva (15%).  



 

b) Epistrophe, yang termasuk ke dalam tataran sintaktis level kata berkategori 

sintaktis nomina (45%), ajektiva (33%) dan verba (22%); dan hanya memiliki 

satu jenis tataran sintaktis level frasa yaitu frasa nomina (100%) 

 c) Anadiplosis, hanya memiliki satu jenis tatarn sintaktis level kata berkategori 

sintaktis nomina (100%), dan satu jenis tataran sintaktis level frasa dengan 

jenis frasa nomina (100%).  

 

4.2 Saran  

Repetition adalah salah satu alat kohesi yang digunakan dalam sebuah wacana 

yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai 1) elemen pemersatu dalam menulis 2) 

penekanan, klarifikasi, konfirmasi dan mengungkapkan ekspresi atau emosi dan 

upaya untuk membuat kohesif (Sara Throne 2008: 476), atas dasar tersebut, penulis 

menyarankan agar pembaca memerhatikan bacaan mereka khususnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Data yang diambil merupakan dari sebuah novel, pembaca 

dapat mencari alternatif data lain seperti pada iklan atau film, bila pembaca membaca 

atau menemukan data yang memiliki pengulangan, sebaiknya pembaca memerhatikan 

repetition tersebut karena bisa jadi hal tersebut dapat menjadi penelitian pembaca, 

penulis sangat berharap pembaca dapat lebih mengembangkan dan memperdalam 

penelitian ini.  

Selain itu, penelitian ini hanya menemukan lima jenis repetition yaitu 

Anadiplosis, Anaphora, Epistrophe, Polyptoton dan Polysyndeton. . Lalu penulis 

hanya menemukan repetition hanya menemukan tataran sintaktis kata dan frasa pada 



 

data. Untuk itu, penulis menyarankan kepada pembaca agar menemukan dan 

mengkaji lebih lanjut mengenai jenis repetition lainnya yaitu Isocolon, Ploche, dan 

menemukan tataran sintaksis lain seperti klausa dan kalimat.  

 


