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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan ada beberapa hal yang 

dapat disimpulkan, yaitu: 

1. Jenis afiks yang ditemukan pada caption akun Lambe Turah di 

instagram adalah prefiks, sufiks, simulfiks, konfiks, dan kombinasi 

afiks. Prefiks yang ditemukan pada caption akun Lambe Turah adalah 

{meN-}, {ter-}, {ber-}, {se-}, {ke-}, dan {peN-}. Sufiks yang 

ditemukan adalah {-an}, {-in}, {-i}, {-wati}, dan {-wan}. Simulfiks 

yang ditemukan adalah {N-}. Konfiks yang ditemukan adalah {ke-

an}, {ber-an}, {per-an}, {peN-an}, {per-in}, {peN-in}, dan {di-kan}. 

Kombinasi afiks yang ditemukan adalah {N-in}, {keter-an}, {ter-

kan}, {ber-kan}, {diber-kan}, {di-in}, {di-i}, {peN-an}, {meN-i}, dan 

{meN-kan}. Dari 29 jenis afiks yang ditemukan, 22 diantaranya sudah 

dijelaskan oleh Harimurti Kridalaksana, sementara 7 jenis afiks 

lainnya baru ditemukan pada caption akun Lambe Turah di instagram.  

 

2. Pada penelitian ini terdapat proses pembentukan kata mengunakan 

afiks yang terdapat pada caption akun Lambe Turah di instagram, 

yaitu proses pemunculan fonem, proses pengekalan fonem, proses 

pelesapan fonem, dan proses peluluhan fonem. Selain itu, ditemukan 

juga beberapa data pada proses pembentukan kata menggunakan afiks 

yang berbeda dengan teori Kridalakasana, yaitu mempesona, terraba, 

bepartisipasi, perresmian, mensukseskan, mengkirimkan, 

memrioritaskan, penkeepan, ngicipin, dan mempacari. Selanjutnya, 

makna yang terdapat pada caption akun Lambe Turah di instagram 

adalah makna gramatikal. 
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4.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, khususnya afiks yang terdapat pada caption 

akun Lambe Turah yang telah dilakukan. Afiks ini sangat penting diteliti, karena 

kehadiran afiks yang bergabung dengan bentuk dasar dapat memperbanyak 

pembendaharaan kosakata bahasa Indonesia. Akun Lambe Turah di instagram 

merupakan akun gosip yang terkenal, berita yang disampaikan pada caption dapat 

digunakan sebagai bahan bacaan tambahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu, penelitian ini berguna agar kosakata yang terdapat pada caption 

akun Lambe Turah di instagram memiliki tatanan bahasa yang baik. Sehubungan 

dengan itu, penelitian ini juga disarankan agar dilakukan pada kajian morfologi 

untuk mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan morfologi, seperti 

pembentukan kata melalui reduplikasi, abreviasi, komposisi, dan sebagainya. Hal 

ini perlu dilakukan untuk perkembangan ilmu dalam bidang linguistik. 

 

 


