
BAB V  

PENUTUP  

A. Simpulan  

Berdasarkan rumusan fokus masalah yang menjadi pembahasan peneliti 

maka dapat ditarik suatu kesimpulan. Bahwa terjadinya perubahan makna pada 

kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji. Perubahan makna dibedakan menjadi 

enam bagian yaitu, perluasan, penyempitan, peninggian, penurunan, pertukaran 

dan persamaan.  Keenam jenis perubahan makna tersebut merupakan rumusan 

fokus masalah. Secara keseluruhan hasil temuan penelitian ada 48 data yang 

mengalami perluasa makna. Data diperoleh dari hasil analisis. Kemudian yang 

menjadi bahan analisi peneliti yaitu sebuah karya sastra berupa kumpulan 

cerpen. Secara khusus penemuan penelitian yang diperoleh sebagai berikut.  

1. Perluasan makna terjadi apa bila makna suatu kata lebih luas dari makna 

asalnya. Terdapat 8  data makna yang mengalami perluasan yaitu, kata putra, 

memancing, kusut, tahu, berlayar, bola, kepahitan dan semprot. Data tersebut 

diperoleh dari kumpuan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty.   

2. Perubahan makan yang mengalami penyempitan. Penyempitan terjadi 

apabila sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang sangat luas 

berubah menjadi terbatas hanya pada sembuah makna. Terdapat 5 data dari 

hasil temuan peneliti yaitu, kata berpolitik, petik, berlabuh, pembantu dan  



tukang. Data tersebut diperoleh dari kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji 

karya Free Hearty.  

3. Perubahan makna peninggian. Makna peninggian yaitu perubahan makna 

kata yang nilainya lebih tinggi dari makna asalnya. Terdapat 10 data yang 

diperoleh dari hasil temuan penelitian yaitu, kata porter, pramusaji, 

meninggal, berkaca diri, tidak menaruh hormat, pernikahan,  menutup mata, 

istri, mubazir, dan pemakaman. Data  diperoleh dari kumpulan cerpen Penari 

dari Kuraitaji karya Free Hearty.  

4. Perubahan makna yang mengalami penurunan sering disebut dengan 

penyorasi. Penyorasi adalah perubahan makna kata yang nilai rasanya lebih 

rendah dari makna asalnya. Terdapat 9 data temuan penelitian yang 

menunjukan penurunan makna yaitu, bahenol, jahanam, kawin, telanjang, 

bangsat, bini, perkosaan, perempuan, dan tolol. Data tersebut diproleh dari 

kutipan kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty.  

5. Pertukaran makna adalah perubahan makna yang terjadi sebagai akibat 

pertukaran tanggapan dua indra yang berbeda. Berikut pertukaran makna 

yang diakibatkan oleh tanggapan dua indra pada kumpulan cerpen Penari 

dari Kuraitaji karya Free Hearty. Terdapat 8 data setelah diteliti yaitu, kata 

manis, manis, halus, lunak, dingin manis, pecah, dan halus.  

6. Persamaan sifat yang sering disebut dengan asosiasi.  Asosiasi adalah makna 

kata yang timbul karena persamaan sifat. Ada 8 data yang diperoleh 

berdasarkan temuan penelitian yaitu, kata goa, rem, menggerinda, setan, 



permata, kursi, sutra, dan zombi. Data tersebut diproleh dari kutipan 

kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty.  

Data-data yang diambil merupakan hasil dari analisis. Analisis dilakukan 

berdasarkan teori tentang perubahan makna pada kajian semantik. Kemudian 

berpatokan pada teori untuk menelaah sesuai dengan konteks yang terdapat pada 

kalimat. Sehingga menghasilkan data yang objektif serta dapat dipertanggung 

jawabkan. Akhirnya diperoleh data-data yang mengalami suatu perubahan 

makna. Untuk mengetahui perubahan makna yang terjadi  tentunya peneliti 

mengartikan kata-kata yang berupa data tersebut dengan KBBI supaya dapat 

membandingkan makna yang terjadi.   

Sebuah makna akan mengalami suatu perubahan apa bila dipengaruhi oleh 

hal-hal tertentu. Agar mengetahui perubahan makna yang terjadi pada suatu kata 

tentunya perlu pengkajian kuhusu supaya mendapatkan data yang diinginkan 

dan menjawab semua masalah dan sub fokus masalah yang telah dirumuskan.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian disampaikan beberapa saran yang 

berkaitan dengan analisis perubahan makna pada kumpulan cerpen Penari dari 

Kuraitaji karya Free Hearty. Saran ini tentunya tidak lepas dari pembahasan 

mengenai perubahan makna perluasan, penyempitan, peninggian, penurunan, 

pertukaran dan persamaan. Ada pun saran dari peneliti yaitu. Pertama, 

disarankan bagi pembaca memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai wadah 

memperdalam kemampuan dalam memahami perubahan makna terutama pada 

kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty. Kedua, bagi para 



peneliti berikutnya agar bisa mengembangkan penelitian ini dengan baik dan 

bisa digunakan dengan baik sebagai referensi.   

Ketiga, penelitian ini tentang unsur peran bisa dikembangkan kembali 

oleh peneliti selanjutnya karena di dalam perubahan makna ini masih banyak 

pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas dengan objek yang tepat. 

Keempat, dalam penelitian harus bisa memilih sebuah objek dengan baik agar 

menjadi sebuah temuan baru yang sangant menarik untuk dibahas.  

 


