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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab IV 

mengenai makna dari kata-kata bersufiks -金 -kin -料 -ryou  dan -代  -dai 

dan penggunaan sufiks -金 -kin -料 -ryou  dan -代  -dai yang ditinjau dari 

kata dasarnya dalam koran online Asahi Shinbun 1-7 Oktober 2017 maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penulis menemukan 62 data yang terdiri dari 30 data kata bersufiks -金 -

kin, 22 data kata bersufiks -料 -ryou, dan 10 data kata bersufiks -代  -dai.  

2. Penambahan sufiks  -金 -kin, -料 -ryou,  maupun -代  -dai  pada bagian 

ahir kata dasarnya menghasilkan pembentukan makna gabungan, yakni 

biaya, dana, atau ongkos dari yang disebutkan pada kata dasarnya. 

3. Penggunaan sufiks -金  -kin -料  -ryou  dan -代   -dai berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan penulis adalah: 

a. Sufiks  -金 -kin  

Melekat pada kata jenis kango bentuk nomina mengenai aktifitas 

manusia dan nomina bersifat abstrak. Kata dasarnya tidak memiliki 

unsur perbuatan berupa suatu servis (pelayanan) yang diterima atau 

yang diberikan oleh pembicara (pelaku). Sufiks  -金  -kin hanya 
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digunakan untuk menerangkan tentang bentuk atau wujud uang dari 

yang dimaksud pada kata dasarnya . 

b.  Sufiks  -料 -ryou   

Melekat pada kata jenis kango bentuk nomina mengenai aktifitas 

manusia dan nomina bersifat abstrak. Kata dasarnya memiliki atau 

tidak memiliki unsur perbuatan berupa suatu servis (pelayanan) yang 

diterima atau yang diberikan oleh pembicara (pelaku). Sufiks  -料 -

ryou digunakan untuk menerangkan bentuk atau wujud uang dari 

yang dimaksud pada kata dasarnya dan juga dapat digunakan untuk 

menerangkan biaya dari suatu perbuatan berupa servis (pelayanan)  

yang disebutkan pada kata dasarnya yang diberikan atau diterima 

oleh pembicara (pelaku). 

c. Sufiks  -代  -dai 

Melekat pada kata jenis wago, kango, dan gairaigo. Kata dasarnya 

merupakan nomina konkret dan nomina mengenai aktifitas manusia. 

Nomina mengenai aktifitas manusia tersebut memiliki unsur 

perbuatan berupa suatu servis (pelayanan) yang diberikan atau 

diterima oleh pembicara (pelaku). Selain itu, kata dasarnya juga 

merupakan sesuatu yang bisa dibeli (misalnya: makanan) atau sesuatu 

yang bisa disewa (misalnya: alat transportasi). Sufiks -代   -dai 

digunakan untuk menerangkan biaya dari benda yang dibeli, sesuatu 

yang disewa, dan biaya dari suatu perbuatan berupa servis 

(pelayanan) yang diberikan atau diterima oleh pembicara (pelaku). 
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5.1. SARAN 

Pada bagian ini penulis ingin memberitahukan harapan penulis untuk 

peneliti selanjutnya supaya dapat membahas lebih dalam mengenai afiksasi 

lain dalam bahasa Jepang dengan menggunakan teori yang lebih baru dan 

metode penelitian yang berbeda. Seperti halnya penggunaan prefiks -当 -tou  

dan - 本  -hon. Penulis juga berharap agar peneliti selanjutnya dapat 

mengambil sumber data dari media yang berbeda, seperti majalah, komik atau 

dari film. 


