
BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa bentuk reduplikasi 

verba yang terdapat di Kanagarian Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar 

Kabupaten Solok, yaitu : 1) pengulangan seluruh, 2) pengulangan sebagian, 3) pengulangan 

yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks dan 4) pengulangan dengan perubahan 

bunyi dengan uraian sebagai berikut:

1. Bentuk reduplikasi (pengulangan) seluruh berjumlah 16 data

2. Bentuk reduplikasi (pengulangan) sebagian berjumlah 22 data

3. Bentuk reduplikasi (pengulangan) yang berkombinasi dengan proses pembubuhan 

afiks berjumlah 14 data, dan

4. Bentuk reduplikasi (pengulangan) dengan perubahan fonem berjumlah 1 data

Sementara itu dari segi makna reduplikasi yang didapatkan pada reduplikasi verba 

bahasa Minangkabau di Kanagarian Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar 

Kabupaten Solok, yaitu berikut: 

1. Pengulangan yang bermakna seringakali/berulangkali

2. Pengulangan yang bermakna dilakukan tanpa tujuan 

3. Pengulangan yang bermakna dilakukan secara berbalasan atau saling, dan

4. Pengulangan yang bermakna pernah atau tidak lagi 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, ada beberapa saran 

yang perlu mendapatkan perhatian, sebagai berikut.

1. Penelitian mengenai reduplikasi verba bahasa Minangkabau di Kanagarian Simpang 

Tj Nan IV Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok baru diungkapkan oleh salah 

satu aspek yaitu melalui reduplikasi verba. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai reduplikasi verba, misalnya melalui reduplikasi verba pasif, 

bisa juga melalui reduplikasi adjektiva.

2. Penelitian terhadap reduplikasi verba perlu ditindak lanjuti, tidak hanya terbatas pada 

bahasa pada suatu daerah saja, tetapi pada objek penelitian lain, misalnya pada 

majalah-majalah dan karya sastra seperti novel.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan kepada pembaca 

mengenai reduplikasi verba bahasa Minangkabau di Kanagarian Simpang Tj Nan IV, 

Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Selanjutnya diharapkan penelitian ini 

dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang ingin meneliti dalam bidang 

linguistik khususnya tentang reduplikasi verba.
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