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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN 

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian, yang 

merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah pada bab sebelumnya. 

Setelah dilakukan penelitian terhadap kalimat imperatif bahasa Jerman, 

diketahui bahwa dalam sumber data yaitu novel Der BOXER, terdapat tiga 

bentuk kalimat imperatif yaitu du-Form, ihr-Form dan Sie-Form. Kalimat 

imperatif du-Form paling sering muncul dalam kalimat imperatif Jerman dan 

dalam kalimat imperatif bahasa Indonesia terdapat dua bentuk kalimat imperatif 

yaitu 1) kalimat imperatif aktif transitif dan kalimat imperatif aktif intransitif. 

Kalimat imperatif aktif intransitif paling sering muncul pada sumber data.  

Struktur kalimat imperatif bahasa Jerman dapat terdiri dari fungsi Prӓdikat, 

Subjekt, Objekt, Adverb dengan kategori Nominalphrase, Verbalphrase dan 

Prӓpositionphrase. Verba berbentuk transitif dan intrasitif. Verbalphrase 

dengan turunan Verb biasanya terletak di awal kalimat dan menjadi unsur inti, 

sedangkan Subjekt dalam kalimat imperatif bahasa Jerman bersifat implisit atau 

tersirat, yaitu dengan menghilangkan Subjekt (du-ihr Form) merupakan ciri 

khas kalimat imperatif dalam bahasa Jerman. 

Kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia dapat terdiri dari fungsi predikat, 

subjek, objek dan keterangan dengan kategori frasa nominal, frasa verbal dan 

frasa preposisi. Verba tidak selalu terletak di awal kalimat dan subjek 

seringdihilangkan dan tidak dapat dipastikan. Verba dapat berupa transitif dan 

intrasitif. Umumnya prefiks me- pada verba dalam kalimat imperatif 

dihilangkan dan partikel –lah sering digunakan untuk memperhalus perintah. 

Tanda baca dalam kalimat imperatif biasanya menggunakan tanda titik (.) atau 

tanda seru (!) tergantung tinggi rendahnya intonasi perintah pada tulisan. 
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Struktur dari kedua bahasa tersebut dapat terdiri dari Nominalphrase, 

Verbalphrase, Prӓpositionphrase, Adjektiv, dan Adverb. Kalimat imperatif 

dapat terdiri  atas Verbalphrase atau frasa verbal dengan turunan Verb saja.   
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Kalimat imperatif memiliki ciri lain yaitu Verb berada pada posisi awal 

kalimat dan subjek biasanya tersirat, namun dalam bahasa Indonesia terdapat 

kalimat imperatif dengan subjek yang  ditampilkan berupa pronomina dan 

terletak sebelum verba. Nominalphrase dengan turunan Pronomon atau Nomen 

lebih banyak terletak setelah Verbalphrase. Perbedaan kalimat imperatif kedua 

bahasa tersebut adalah dalam kalimat imperatif bahasa Jerman, subjek biasa 

dihilangkan namun dapat diketahui siapa subjeknya, namun dalam kalimat 

imperatif bahasa Indonesia subjeknya tidak dapat selalu terungkap. Kalimat 

imperatif aktif intransitif paling sering muncul dalam sumber data tersebut 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kalimat imperatif dapat 

terbentuk tanpa kehadiran objek. Subjek dalam bahasa Indonesia dapat ditandai 

dengan penambahan demonstrativa atau kata tunjuk ‘itu’. Partikel -lah dapat 

ditambahkan dalam kalimat perintah. Verba tidak selalu dibposisi pertama 

dalam kalimat imperatif bahasa Indonesia. Kedua kalimat imperatif tersebut 

dapat terdiri dari Vebalphrase,Nominalphrase,Prӓpositionphrase. 
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B. IMPLIKASI 

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi berupa penguatan teori 

dari Luscher .(2003) yang mengungkapkan bahwa, kalimat imperatif dibagi 

menjadi 3, yaitu: du-Form, ihr-Form dan Sie-Form. Posisi verba berada di awal 

kalimat imperatif dan subjek dalam bentuk keharusan kalimat imperatif 

biasanya tidak disebut. Hal ini mungkin ada tetapi sebagai kata ganti pasangan 

dan untuk tujuan penekanan. Teori ini dapat dibuktikan ternyata sesuai dengan 

data yang telah dianalisis. Dalam bahasa Indonesia, terdapat dua bentuk yaitu, 

kalimat imperatif yang memiliki objek yaitu kalimat imperatif aktif transitif dan 

kalimat imperatif yang tidak memiliki objek yaitu kalimat imperatif aktif 

intransitif dan subjek tidak selalu terungkap. Teori ini sesuai yang dikatakan 

oleh Alwi, dkk (2010) 

Selain itu, bagi pembelajar linguistik di berbagai level pendidikan, 

penelitian ini dapat membantu dalam proses pembelajaran, sebagai salah satu 

sumber alternatif dan pembelajaran dalam bahasa Indonesia  

 

C. REKOMENDASI 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, berikut ini adalah 

beberapa rekomendasi dari penelitian. 

1. Pembelajar bahasa Jerman disarankan untuk lebih banyak membaca dan 

meggunakan kalimat imperatif, sehingga mereka lebih memahami struktur 

pembentukan kalimat dan hal ini dapat meningkatkan kemampuan penggunaan 

kalimat imperatif baik secara lisan maupun tulisan. 

3.   Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji permasalahan tentang kalimat 

imperatif  secara lebih mendalam, disarankan untuk melakukan penelitian 

dengan sudut pandang linguistik lainnya. 

 


