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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Di dalam roman Ben Liebt Anna terdapat Adjektivdeklination yang 

secara keseluruhan muncul sebanyak 152 kali dan tersebar dalam 

143 kalimat. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh 

Neubold (2011, hlm. 45-49) terdapat 3 jenis deklinasi adjektiva, 

yaitu: deklinasi adjektiva setelah artikel definit, deklinasi adjektiva 

setelah artikel indefinit, dan deklinasi adjektiva tanpa kata sandang. 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa deklinasi adjektiva 

setelah artikel indefinit paling banyak ditemukan dalam korpus 

data, yakni sebanyak 65 data. Selanjutnya deklinasi adjektiva 

setelah artikel definit ditemukan dengan jumlah 60 data, sedangkan 

deklinasi adjektiva tanpa kata sandang ditemukan sebanyak 27 data. 

2. Hasil analisis diketahui bahwa Adjektivdeklination diklasifikasikan 

menjadi 3 jenis/kelas yaitu: tipe 1 deklinasi adjektiva setelah artikel 

definit sebanyak 60 data. Data tersebut dibagi ke dalam empat 

genus yaitu: maskulin sebanyak 13 data atau 8,55%, feminin 

sebanyak 19 data atau 12,5%, netral sebanyak 13 data atau 8,55% 

dan bentuk plural sebanyak 15 data atau 10%. Pada tipe 2 deklinasi 

adjektiva setelah artikel indefinit ditemukan Adjektivdeklination 

sebanyak 65 data. Data tersebut dibagi  ke dalam empat genus yaitu: 

maskulin sebanyak 23 data atau 15,1%, feminin sebanyak 16 data 

atau 10,5%, netral sebanyak 20 data atau 13,2% dan bentuk plural 

sebanyak 6 data atau 4%. Pada tipe 3 deklinasi adjektiva tanpa 

artikel ditemukan Adjektivdeklination sebanyak 27 data. Data 

tersebut dibagi  ke dalam empat genus yaitu: maskulin sebanyak 4 

data atau 2,6%, feminin sebanyak 4 data atau 2,6%, netral sebanyak 

2 data atau 1,3% dan bentuk plural sebanyak 17 data atau 11,2%. 

Hasil analisis yang ditemukan pada masing-masing tipe deklinasi 

deklinasi menunjukkan bahwa tipe 1 deklinasi adjektiva setelah 

artikel definit feminin jumlah data yang ditemukan lebih banyak 

dibandingkan genus lainnya dengan persentase 12,5% atau 19 data, 

tipe 2 deklinasi adjektiva setelah artikel indefinit maskulin lebih 

banyak dibandingkan genus lainnya dengan persentase 15,1% atau 

23 data dan tipe 3 deklinasi adjektiva tanpa artikel bentuk plural 
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lebih banyak dibandingkan genus lainnya dengan persentase 11,2% 

atau 17 data.  

 

B. Implikasi 

Penelitian mengenai analisis Adjektivdeklination dalam roman 

Ben liebt Anna ini diharapkan dapat membantu pembelajar bahasa 

Jerman untuk meningkatkan pemahaman terhadap Adjektivdeklination. 

Dari hasil data penelitian yang telah dilakukan,  hasil penelitian ini dapat 

menjadi sumber referensi atau rujukan bagi pembelajar bahasa Jerman 

untuk meningkatkan pemahaman terhadap Adjektivdeklination. 

C. Rekomendasi 

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis 

merekomendasikan hal-hal berikut ini: 

1. Pembelajar bahasa Jerman disarankan untuk memahami 

Adjektivdeklination berdasarkan jenisnya secara lebih mendalam 

melalui buku-buku gramatika bahasa Jerman. 

2. Peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis disarankan 

agar menggunakan sumber data yang lebih beragam, baik berupa 

media cetak seperti buku, surat kabar atau majalah maupun media 

elektronik seperti internet. 


