
BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan berdasarkan hasil analisis data pada naskah Ir. Soekarno 

Menjadi Guru Dimasa Kebangunan dalam buku Dibawah Bendera Revolusi jilid 

pertama dapat disimpulkan peneliti menemukan  tipologi strtuktural pada naskah 

Ir. Soekarno Menjadi Guru Dimasa Kebangunan dalam buku Dibawah Bendera 

Revolusi jilid pertama yang terbagi menjadi tipologi struktur morfologi, tipologi 

struktur morfosintaksis, dan tipologi struktur fraseologi. Secara khusus simpulan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Tipologi struktur morfologi pada naskah Ir. Soekarno Menjadi Guru 

Dimas Kebangunan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Ir. 

Soekarno jilid pertama terdapat tipologi struktur morfologi tipe bahasa 

aglutinatif yang terdiri dari data berupa kata berafiks yakni prefiks, 

konfiks dan sufiks, komposisi serta reduplikasi, namun tidak terdapat tipe 

bahasa fleksi dan tipe bahasa fleksi aglutinatif pada naskah Ir. Soekarno 

Menjadi Guru Dimas Kebangunan dalam buku Di Bawah Bendera 

Revolusi karya Ir. Soekarno jilid pertama.  

2. Tipologi struktur morfosintaksis pada naskah Ir. Soekarno Menjadi Guru 

Dimas Kebangunan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Ir. 

Soekarno jilid pertama terdapat tipologi struktur morfosintaksis tipe 

bahasa analitik ysng datanya berupa frasa, namun tidak terdapat tipe 

bahasa sintetik dan tipe bahasa polisintetik. 

3. Tipologi struktur fraseologis pada naskah Ir. Soekarno Menjadi Guru 

Dimas Kebangunan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Ir. 

Soekarno jilid pertama terdapat tipologi struktur fraseologis terdapat 18 

data yang terdiri dari 14 data bertipe atribut-senter (A-S/M-D) dan 4 data 

bertipe senter-atribut (S-A/D-M). 

 

  



 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disampaikan beberapa saran yang berkaitan 

dengan alisis tipologi struktural pada naskah Ir. Soekarno Menjadi Guru Dimasa 

Kebangunan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Ir. Soekarno jilid 

pertama yang terbagi berdasarkan sub fokus penelitian yaitu tipologi struktur 

morfologis, tipologi struktur morfosintaksis, dan tipologi struktur fraseolgis 

adalah Pertama, disarankan bagi pembaca memanfaatkan hasil penelitian ini 

sebagai wadah memperdalam kemampuan memahami dan memperdalam 

mengenai tipologi struktural pada naskah Ir. Soekarno Menjadi Guru Dimasa 

Kebangunan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Ir. Soekarno jilid 

pertama. Kedua, bagi para peneliti berikutnya agar bisa mengembangkan 

penelitian ini dengan baik dan bisa digunakan dengan baik sebagai referensi. 

Ketiga, penelitian ini tipologi struktural bisa dikembangkan kembali oleh 

peneliti selanjutnya karena di dalam tipologi struktural ini masih banyak 

pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas dengan objek yang tepat, dan 

uraian tentang analisis di atas belum tentu benar, oleh karena itu peran di atas 

bersifat terbuka, maksudnya masih mungkin bertambah. Keempat, dalam 

penelitian harus bisa memilih sebuah objek dengan baik agar menjadi sebuah 

temuan baru yang sangan menarik untuk dibahas. 


