
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berikut ini adalah kesimpulan dari kata yang dilekati sufiks (-師) -shi, (-

者 ) -sha, dan (-員 ) –in berdasarkan jenis kata, kelas kata, makna kata dan 

penggunaanya bisa menggantikan satu sama lain. Kelas kata dan jenis kata setelah 

dilekati oleh sufiks (-者) –sha, sufiks (-師) –shi, sufiks (-員) –in, yaitu menjadi 

kelas kata benda atau 名詞  meishi dan jenis kata 漢語 kango. 

Makna sufiks (-者 ) –sha yang melekat pada kata 研究者  dan 医者

memiliki makna orang yang melakukan suatu tindakan atau pekerjaan sebagai 

peneliti dan dokter. Sufiks (-者) –sha yang melekat pada kata 容疑者 memiliki 

makna seseorang dalam kondisi atau menyandang status tertentu yaitu tersangka. 

Sufiks (-者) –sha yang melekat pada kata 関係者 memiliki makna seseorang 

memiliki hak, kewajiban, kemampuan, hubungan yaitu sebagai pihak yang 

bersangkutan.  

Makna sufiks (-師) –shi yang melekat pada kata 教師 memiliki makna 

menyatakan tenaga pendidik yaitu sebagai pengajar. Sufiks (-師 ) –shi yang 

melekat pada kata  看護師  memiliki makna seseorang yang bekerja dengan 

keterampilan profesional dalam bidang tersebut sebagai perawat. Sufiks (-師) –shi 

yang melekat pada kata  美容師 memiliki makna seseorang yang bekerja dibidang 
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seni atau kesenian yaitu sebagai ahli kecantikan. Sufiks (-師) –shi yang melekat 

pada kata 医師 memiliki makna seseorang yang terlibat dalam suatu pekerjaan 

yaitu sebagai dokter. Sufiks (-師) –shi yang melekat pada kata 教誨師 memiliki 

makna seseorang yang terlibat dalam suatu pimpinan keagamaan yaitu sebagai 

rohaniawan.  

Serta makna sufiks (-員) –in yang melekat pada kata 会社員 dan 従業員 

memiliki makna seseorang menyandang status sebagai keanggotaan dalam suatu 

organisasi maupun perusahaan yaitu sebagai pegawai perusahaan dan karyawan. 

Sufiks (-師) -shi, (-者) -sha, dan (-員) –in yang bisa menggantikan satu sama 

lainnya jumlahnya terbatas. Kata yang bisa menggantikan adalah kata yang 

mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi atau pekerjaan orang. 

4.2 Saran 

 Sufiks didalam bahasa Jepang banyak jenisnya serta ada beberapa yang 

masih belum diteliti. Namun, peneliti sudah menganalisis tentang sufiks (-師) -shi, 

(-者) -sha, dan (-員) –in  yang terdapat didalam koran Minami Nihon Shimbun. 

Mengenai penelitian tentang sufiks, diharapkan dapat dikembangkan lebih luas 

lagi atau tidak hanya sebatas meneliti sufiks (-師) -shi, (-者) -sha, dan (-員) –in 

saja. Adapun jenis sufiks lainnya, seperti sufiks yang menyatakan tempat yaitu 

sufiks (-所) -sho, (-館) –kan dan (-院) -in yang dapat dijadikan sebagai objek 

penelitian untuk selanjutnya. 


