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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Bentuk pergeseran metafora dalam skripsi mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra 

Indonesia ada tiga, yaitu nominalisasi, kelompok nomina, dan kalimat simpleks. 

Pada sisi nominalisasi diketahui bahwa pemadatan informasi dengan 

pengubahan leksis banyak terdapat dalam skripsi tersebut. Pemadatan informasi 

dengan nominalisasi ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih 

ringkas dan padat. Dari sudut pandang nominalisasi, teks-teks yang terdapat 

dalam skripsi tersebut menunjukkan ciri keilmiahan secara ideasional. Pada sisi 

kelompok nomina diketahui bahwa pemadatan informasi dengan pergeseran 

tataran kalimat menjadi kelompok nomina banyak terdapat dalam skripsi 

tersebut. Gugusan leksis pada skripsi tersebut cenderung berupa kelompok 

nomina, dan banyak berkenaan dengan realisasi makna secara ideasional. Pada 

sisi kalimat simpleks diketahui bahwa pergeseran dari beberapa kalimat 

kompleks menjadi kalimat simpleks mengakibatkan terjadinya pemadatan 

makna. Pemadatan makna dengan kalimat simpleks pada skripsi tersebut 

menunjukkan ciri keilmiahan baik secara ideasional maupun tekstual. 

2. Pola pergeseran leksis dalam skripsi mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra 

Indonesia ada empat yaitu dari verba ke nomina, dari adjektiva ke nomina, dari 

adverbia ke nomina, dan dari nomina itu sendiri. Berdasarkan analisis data 
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diketahui bahwa pergeseran leksis dari verba ke nomina mendominasi dalam 

skripsi tersebut dibandingkan dengan jumlah pergeseran leksis dari adjektiva, 

adverbial, dan nomina itu sendiri. 

3. Kadar keilmiahan dalam skripsi mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia 

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa skripsi tersebut banyak memanfaatkan 

metafora gramatika dalam ungkapan yang ingkonruen. Sehingga jelas dari segi 

metafora gramatika, skripsi tersebut menunjukkan ciri keilmiahan secara 

ideasional dan tekstual. Secara ideasional, melalui metafora gramatika isi materi 

yang disampaikan menjadi lebih padat, dan secara tekstual, penyampaian materi 

yang melibatkan pergeseran tataran tersebut juga berdampak pada perbedaan 

tata organisasi di tingkat kelompok kata atau kalimat. 

B. Saran 

Kajian metafora gramatika terhadap teks akademik khususnya skripsi 

mahasiswa memberikan pengaruh yang penting dalam perkembangan studi tentang 

bahasa. Penelitian semacam ini mampu menambah wawasan serta pengetahuan 

khususnya bagi mahasiswa. Diharapkan dengan adanya penelitian seperti ini dapat 

menjadi acuan dan rujukan serta menjadi motivasi bagi peneliti selanjutnya. 


