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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Hasil penemuan dari penelitian diperlihatkan pada bagian ini sekaligus 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdapat pada BAB I dan 

memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan 

penelitian ini. 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pada sumber data, penulis telah menemukan 24 data yang 

berkaitan dengan parataxis group complex. Kedua puluh empat data tersebut telah 

dianalis pada BAB IV. Berdasarkan pada temuan dan pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. logico-semantic relation yang menghubungkan parataxis group complex 

pada transkripsi pidato Donald Trump di laman Time.com adalah 

elaboration, extension, enhancement, dan projection. 

2.  Pada bagian extension, extension addition sering digunakan oleh Donald 

Trump dibandingkan dengan extension variation dan extension 

alternation. Pada bagian enhancement, enhancement causal-condition 

sering digunakan oleh Donald Trump dibandingkan dengan enhancement 

spacial dan manner. Pada bagian projection, terdapat projection locution 

sering digunakan oleh Donald Trump dibandingkan dengan projection 

idea. 
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Tabel 5.1 Hasil Analisis Data 

Logico-Semantic Relation Keterangan Hasil 

Elaboration exposition Data 1, 3 2 

Elaboration exemplification Data 2, 6 2 

Elaboration clarification Data 4, 5, 7, 8, 9 5 

Extension addition  Data 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,  7 

Extension variation Data 18 1 

Extension alternation Data 13  1 

Enhancement space - - 

Enhancement manner - - 

Enhancement causal-condition Data 19, 20, 21, 22 4 

Projection locution Data 23, 24 2 

 

3. Berdasarkan hasil analisis logical structure, semua data pada penelitian ini 

memiliki head dan modifier tetapi ada juga data yang tidak memiliki 

modifier dan hanya berdiri sendiri sebagai head. Hal tersebut disebabkan 

karena data yang hanya berperan sebagai head tersebut berbentuk nama 

seseorang. Sedangkan pada analisis experiential structure, semua data 

memiliki komponen-komponen dari experiential structure. Tidak ada data 

yang berdiri sendiri sebagai Thing.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran untuk peneliti 

selanjutnya yang berminat untuk mengkaji analysis functional grammar, 

khususnya pada tatanan group complex dan saran tersebut sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya fokus pada parataxis group complex. Peneliti 

selanjutnya dapat mengkaji hypotaxis group complex untuk melengkapi 

penelitian ini. 

Penelitian ini hanya fokus pada parataxis group complex. Peneliti selanjutnya 
dapat mengkaji group shift pada hypotaxis group complex untuk memastikan 
bahwa group complex dan clause complex memiliki terminologi yang sama. 


