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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini disimpulkan sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Pertama, hasil penelitian dari rumusan 

(1) Jenis dan penanda adverbia modalitas pada teks terjemahan Alquran. 

Peneliti menemukan 9 jenis adverbia penanda modalitas. Adverbia 

penanda modalitas kepastian, kesangsian, keinginan, ajakan, kewajiban, 

larangan, ingkar, kesalingan dan ketetapan. Modalitas kepastian 

(sesungguhnya, niscaya, tentu, memang, pasti, sebenarnya), modalitas 

kesangsian (sekiranya), modalitas keinginan (hendak, mudah-mudahan), 

modalitas ajakan (hendaklah), modalitas kewajiban (harus), modalitas 

larangan (janganlah), modalitas ingkar (bukan, tidak), modalitas 

kesalingan (saling), modalitas ketetapan (tetap). Jenis adverbia penanada 

modalitas yang paling banyak ditemukan yaitu adverbia menyungguhkan 

dengan penanda sesungguhnya dengan frekuensi 50. 

Kedua, hasil penelitian rumusan (2) Struktur dan penenda adverbia 

modalitas pada teks terjemahan Alquran. Peneliti menemukan advebia 

penanda modalitas menyungguhkan, kepastian, keinginan, dan keharusan 

pada teks terjemahan Alquran diantaranya; (1) Penanda modalitas 

kepastian diantaranya (a) Penanada sesungguhnya terdiri dari APM 

Sesungguhnya + FV, APM Sesungguhnya + FA, dan APM Sesungguhnya 

+ FN, (b) Penanda niscaya terdiri dari APM Niscaya + FV, dan APM 

Niscaya + FN, (c) Penanda tentu terdiri dari APM Tentulah + FV, dan 
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APM Tentulah + FA, (d) Penanda memang terdiri dari APM Memang + 

FA, (e) Penanda pasti terdiri dari APM Pasti + FV. (2) Penanda modalitas 

kesangsian diantaranya (a) APM Sekiranya + FN. (3) Penanda modalitas 

keinginan diantaranya (a) APM Hendak + FV, (b) APM Mudah-mudahan 

+ FA. (4) Penanda modalitas ajakan diantaranya (a) APM Hendaklah + 

FV, (b) APM Hendaklah + FA. (5) Penanda modalitas kewajiban 

diantaranya (a) APM Harus + FV. (6) Penanada modalitas larangan 

diantaranya (a) APM Janganlah + FV. (7) Penanda modalitas ingkar 

diantaranya (a) APM Bukan + FV, (b) APM Tidak + FV. (8) Penanada 

modalitas kesalingan diantaranya (a) APM Saling + FV. (9) Penanda 

modalitas ketetapan diantaranya (a) APM Tetap + FV.     

B. Saran  

Berikut adalah saran yang ditunjukkan oleh peneliti untuk beberapa 

pihak terkait dengan penelitian ini. 

1. Program studi Magister Pengkajian Bahasa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, disarankan dapat memberi fasilitas kepada 

mahasiswa berikutnya untuk kelanjutan penelitian ini. 

2. Peneliti bahasa, disarankan dapat mengembangkan dan melanjudkan 

penelitian-penelitian yang tekait dengan topik penelitian ini, karena 

masih banyak yang dapat dibahas dalam topik tersbut. 

3. Masyarakat pembaca umumnya, disarankan dapat membaca dan 

memanfaatkan penelitian ini agar bisa memahami maksud yang 

terkandung dalam Alquran dengan lebih mudah. 

 


