
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan dari delapan data yang telah dianalisis, ditemukan 

beberapa pola jukugo yang dirincikan sebagai berikut, di antaranya kanji yang 

berada di depan menerangkan kanji yang berada di belakang (jukugo dua kanji 

pola keempat menurut Nomura), yakni 子犬 ‘koinu’, kanji yang berada di 

belakang menerangkan kanji yang berada di depan (jukugo dua kanji pola 

kelima menurut Nomura), yakni 弟子 ‘deshi’, 電子 ‘denshi’, kanji di belakang 

menambahkan makna pada kanji yang berada di depan (jukugo dua kanji pola 

kedelapan menurut Nomura), yakni 様子 ‘yousu’, 椅子 ‘isu’, 扇子 ‘sensu’, dan 

jukugo yang terbentuk dari satu kata dan satu jukugo (jukugo tiga kanji pola 

kedua menurut Nomura). Yakni 子供達 ‘kodomotachi’, 姉弟子 ‘anedeshi’. 

Untuk penelitian fukugougo ditemukan komposisi fukugougo yang dapat 

dirincikan sebagai berikut, Native compound (komposisi fukugougo pertama 

menurut Shibatani). Yakni 子犬 ‘koinu’, 子供達 ‘kodomotachi’, sino-japanese 

compound (komposisi fukugougo kedua menurut Shibatani). Yakni 弟子 

‘deshi’, 電子 ‘denshi’, 様子 ‘yousu’, 椅子 ‘isu’, 扇子 ‘sensu’, dan hybrid 

compound (komposisi fukugougo ketiga menurut Shibatani). Yakni 姉弟子 

‘anedeshi’. Serta jenis makna dari kanji 子 ‘ko’ yang dirincikan sebagai berikut. 

Di antaranya kanji 子 ‘ko’ yang bermakna leksikal, dalam kata 子犬 ‘koinu’, 

子供達 ‘kodomotachi’, yang di mana kanji 子 ‘ko’ di sini bermakna anak. kanji 



 

 

子 ‘ko’ yang bermakna referensial, dalam kata 弟子 ‘deshi’, 電子 ‘denshi’, 姉

弟子 ‘anedeshi’, yang di mana kanji 子 ‘ko’, di sini hanya menjadi makna yang 

mereferensikan kata tersebut, dan bukan makna yang mutlak. kanji 子 ‘ko’ 

yang bermakna kontekstual, dalam kata 様子 ‘yousu’, 椅子 ‘isu’, 扇子 ‘sensu’, 

yang di mana kanji 子 ‘ko’ di sini hanya menjadi makna penambah yang 

disesuaikan dengan konteks dari kanji yang ada di depannya. 

 

4.2  Saran 

 Skripsi yang diteliti tentunya memiliki kekurangan, di antaranya kurang 

banyaknya data yang dianalisis, serta kurang efektifnya penggunaan diksi yang 

dipaparkan oleh peneliti, Namun peneliti berharap agar penelitian ini dapat 

menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.  

 


