
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab III, disimpulkan 

bahwa dalam membentuk kata majemuk nomina jika salah satu unsurnya adalah 

kata 口 kuchi ‘mulut’, kata yang terbentuk bisa memiliki kepala kata dan bisa juga 

membentuk kata eksosentris atau tidak memiliki kepala kata. Dalam membentuk 

kata majemuk nomina yang salah satu unsurnya adalah kata口 kuchi ‘mulut’ yang 

memiliki kepala kata, struktur pembentukan yang ditemukan adalah 

nomina+nomina, adjektiva+nomina, nomina+adverbia dan nomina+adjektiva. 

Sedangkan dalam membentuk membentuk kata majemuk nomina yang salah satu 

unsurnya adalah kata 口 kuchi ‘mulut’ yang tidak memiliki kepala kata atau 

eksosentris, struktur pembentukan yang ditemukan adalah nomina+nomina, 

nomina+verba, nomina+adverbia dan adjektiva+nomina. 

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, temuan 

penlitian ini dapat dilihat pada tabel berikut, 

  



 

 

 Tabel 1. Temuan Penelitian  

No Kata Majemuk Struktur 

Kepala Kata 

Struktur 

Pembentukan Kata 

1 口約束 

Kuchiyakusoku 

Struktur kepala 

kanan 

Nomina+Nomina 

2 口紅 

Kuchibeni 

Struktur kepala 

kanan 

Nomina+Nomina 

3 阿呆口 

Ahouguchi 

Struktur kepala 

kanan 

Adjektiva+Nomina 

4 無駄口 

Mudaguchi 

Struktur kepala 

kanan 

Adjektiva+Nomina 

5 口あんぐり 

Kuchianguri 

Struktur kepala kiri Nomina+Adverbia 

6 口前 

Kuchimae 

Struktur kepala kiri Nomina+Adverbia 

7 口可笑 

Kuchiokashi 

Struktur kepala kiri Nomina+Adjektiva 

8 手口 

Teguchi 

Eksosentris 

komplek karena 

membentuk arti 

ketidakcocokan 

Nomina+Nomina 

9 口笛 

Kuchibue 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Nomina+Nomina 



 

 

10 鰐口 

Waniguchi 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Nomina+Nomina 

11 口車 

Kuchiguruma 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Nomina+Nomina 

12 語り口 

Katarikuchi 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Nomina+Nomina 

13 口吹き 

Kuchifuki 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Nomina+Verba 

14 口どけ 

Kuchidoke 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Nomina+Verba 

15 口吹き 

Kuchifusagi 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Nomina+Verba 

16 口抜き 

Kuchinuki 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Nomina+Adverbia 

17 辛口 

Karakuchi 

Eksosentris karena 

membentuk 

ekstensi figuratif 

Adjektiva+Nomina 



 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, peneliti memberi saran kepada 

pembelajar bahasa Jepang untuk dapat menambah dan permudah dalam 

memahami kata dengan mempelajari kata majemuk, karena dalam percakapan 

sehari-hari kata majemuk sangat sering digunakan dan dibutuhkan pengetahuan 

lebih untuk memahami arti kata majemuk tersebut karena bisa jadi arti yang 

dirujuk tidak sama dengan kata dasar yang membentuknya. 

 Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian tentang struktur 

pembentukan dan kepala kata pada  kata majemuk nomina saja, diharapkan pada 

penelitian berikutnya bisa meneliti kata majemuk jenis lain seperti kata majemuk 

verba, kata majemuk adjektiva dan lainnya. Selain itu pengambilan kata majemuk 

juga bisa didasarkan atas unsur kelas atau klasifikasi lainnya. 

 


