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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Pada novel The Baby Sitter Club Mary Anne + 2 Many Babies karya Ann M. 

Martin yang menceritakan kisah anak-anak yang mengikuti Modern Living Class, atau 

kelas modern tentang bagaimana menjalani kehidupan menjadi orang dewasa. 

Berdasarkan hasil pembahasan dari data-data yang telah dijelaskan dalam bab IV, telah 

disimpulkan kata-kata homonimi yang masuk ke dalam jenis homonimi apa saja serta 

makna intention dalam kata homonimi tersebut yang terdapat dalam novel The Baby 

Sitter Club Mary Anne + 2 Many Babies karya Ann M. Martin yang sebagaimana 

tercantum berdasarkan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis, terdapat kata-kata yang termasuk jenis homonimi yakni 

adanya kata yang memiliki perbedaan penulisan namun pengucapan yang sama 

disebut dengan homofon dengan dua belas data. Untuk kata homograf yakni 

perbedaan pengucapan dan maknanya namun memiliki penulisan yang sama 

terdapat enam data. 

2. Hasil analisis pada jenis kata homonimi yakni homofon dan homograf, penulis 

menjelaskan mengenai makna intention pada kata tersebut sehingga dalam suatu 

kalimat terdapat tujuan dan maksud setiap pada data-data tersebut. 
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5.2 Saran  

 Penelitian sebuah karya sastra sangat menarik untuk dijadikan dalam sebuah 

penelitian, baik dalam bidang sastra maupun linguistik. Pada penelitian ini membahas 

bagaimana jenis kata homonimi serta makna intention pada kata homonimi tersebut 

dalam sebuah novel karya Ann M. Martin yang berjudul The Baby Sitter Club Mary 

Anne + 2 Many Babies. berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan homonimi 

ini, terdapat  beberapa saran untuk pembaca sebagai berikut : 

1. Penelitian karya sastra dalam novel The Baby Sitter Club Mary Anne + 2 Many 

Babies khususnya dalam bidang linguistik ini tidak hanya memiliki kata-kata 

yang berhomonimi saja, namun terdapat kata-kata lain yang dapat dikaji dalam 

cerita tersebut seperti makna yang mengandung kiasan atau penamaan dalam 

setiap kata yang digunakan dalam ceritanya.  

2. Penelitian dengan menggunakan novel The Baby Sitter Club Mary Anne + 2 

Many Babies diharapkan dikaji lebih dalam lagi, karena masih banyak hal yang 

lebih menarik yang dapat dikaji seperti makna lain yang terkandung dalam 

setiap ceritanya seperti makna selain dari aspek makna intention yakni aspek 

makna pengertian, nada, maupun perasaan. 

 


