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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, disimpulkan bahwa pada

anime Nanatsu no Taizai season 1-3 terdapat fukushi 「やっと」yatto dan「よ

うやく」youyaku digunakan pada situasi yang berbeda.

Penggunaan fukushi「やっと」yatto yang ditemukan dalam sumber data

menunjukkan pernyataan suatu kejadian atau hasil yang diinginkan dengan

penantian lama dan penuh perjuangan akhirnya dapat terwujud. Penggunaan

fukushi「やっと」 yatto pada sumber data terjadi pada situasi yang informal.

Topik pembicaraan yang menggunakan fukushi「やっと」yatto termasuk topik

yang sederhana dan santai, menunjukkan rasa senang maupun lega setelah

mencapai sesuatu. Pada sumber data, penggunaan fukushi「やっと」yatto terjadi

karena antara penutur dan lawan tutur memiliki hubungan yang dekat, situasi yang

informal atau situasi yang genting, dan jarang memperhatikan status sosial

dikarenakan topik pembicaraannya yang sederhana. Nada tutur verbal dan non

verbal juga mempengaruhi fungsi dari penggunaan fukushi「やっと」yatto. Oleh

karena itu penggunaan bahasa yang diikuti oleh fukushi 「 や っ と 」 yatto

cenderung menggunakan bahasa informal.

Fukushi 「ようやく」youyaku yang ditemukan dalam sumber data juga

memiliki penggunaan yang sama dengan fukushi 「 や っ と 」 yatto yaitu

menunjukkan pernyataan suatu kejadian atau hasil yang diinginkan dengan
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penantian lama dan penuh perjuangan akhirnya dapat terwujud. Berbeda dengan

fukushi 「やっと」 yatto, penggunaan fukushi 「ようやく」 youyaku pada

sumber data terjadi pada situasi yang formal. Topik pembicaraan yang

menggunakan fukushi 「 よ う や く 」 youyaku termasuk topik yang serius.

Penggunaan fukushi「ようやく」youyaku dalam sumber data juga cenderung

memperhatikan status sosial. Sama seperti fukushi「やっと」yatto, Nada tutur

verbal dan non verbal juga mempengaruhi fungsi dari penggunaan fukushi「よう

やく」 youyaku. Bahasa yang digunakan oleh fukushi「ようやく」 youyaku

menggunakan bahasa formal.

4.2 Saran

Penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan fukushi 「やっと」yatto

dan「ようやく」youyaku dalam anime Nanatsu no Taizai season 1-3. Masih

banyak hal yang masih bisa dianalisis dalam penelitian fukushi. Untuk penelitian

selanjutnya, peneliti menyarankan agar dapat menganalisis fukushi yang memiliki

makna yang sama selain fukushi 「やっと」yatto dan「ようやく」youyaku

dalam kajian sosiolinguistik, khususnya teori SPEAKING oleh Dell Hymes.
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