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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV yang memaparkan analisis post-

modifier noun phrase pada 22 abstrak skripsi mahasiswa program studi 

Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2015 dan 

2016, penulis berkesimpulan pada poin-poin di bawah ini, sebagai jawaban dari 

rumusan masalah penelitian mengenai jenis post-modifier yang terdapat dalam 

subjek kalimat pada abstrak skripsi mahasiswa program studi Administrasi 

Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2015 dan 2016 dan unsur 

pembentuk post-modifier yang terdapat dalam subjek kalimat pada abstrak skripsi 

mahasiswa program studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi tahun 2015 dan 2016. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1) Pada subjek kalimat dalam abstrak skripsi terdapat dua jenis post-modifier. 

Pertama, terdapat 25 post-modifier yang muncul dalam bentuk prepositional 

phrase ditandai dengan preposisi ‘of’ dan ‘for’setelah head. Kedua, terdapat 

enam post-modifier yang muncul dalam bentuk adjective phrase ditandai 

dengan kata-kata yang berfungsi menjelaskan head. 

2) Berdasarkan hasil analisis dari 22 abstrak skripsi, ditemukan 11 pola susunan 

berbeda post-modifier dalam bentuk prepositional phrase, yakni Preposisi + 

Noun, Preposisi + Noun + Noun, Preposisi + Article + Noun, Preposisi + 

Article + Adjective + Noun, Preposisi + Gerund + Noun, Preposisi + Gerund 
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+ Adjective, Preposisi + Gerund + Noun + Adjective, Preposisi + Gerund + 

Adjective + Prepositional Phrase, Preposisi + Gerund + Article + Noun + 

Noun, Preposisi + Demonstrative + Noun, dan Preposisi + Demonstrative + 

Noun + Noun, serta dua pola susunan berbeda post-modifier dalam bentuk 

adjective phrase, yakni Adjective dan Adjective + Prepositional Phrase. 

5.2 Saran 

Atas hasil analisis yang sudah dilakukan, penulis memberikan beberapa 

saran kepada pembaca dan peneliti lain dalam menyusun sebuah penilitian, 

terutama dengan objek abstrak skipsi. 

1) Selain kajian mengenai post-modifier noun phrase, abstrak skripsi juga dapat 

dikaji dalam sudut pandang yang berbeda, seperti premodifier noun phrase 

dan kesalahan gramatikal. 

2) Hal penting lain dalam meneliti abstrak skripsi yaitu pemahaman gramatikal 

bahasa Inggris yang luas. Pada abstrak skripsi terdapat banyak kemungkinan 

yang menjadi menarik untuk diteliti, sehingga pemahaman yang cukup 

mendalam terhadap salah satu aturan gramatikal akan membantu menentukan 

fokus penelitian yang akan dilakukan. Misalnya dengan lebih mendalami 

bentuk-bentuk phrase atau clause, baik secara keseluruhan atau sebagian. 

Agar dalam proses analisis yang dilakukan, kesulitan dalam mengolah data 

dapat diminimalisir.  

3) Pada penelitian ini, post-modifier noun phrase hanya dibahas berdasarkan 

objek berupa abstrak skripsi. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, post-

modifier noun phrase dapat dikaji pada bentuk teks atau dokumen lain seperti 

artikel dalam koran atau majalah. 


