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Skripsi ini berjudul “Analisis Perubahan Makna pada kumpulan cerpen 

Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty (Kajian Semantik)” masalah umum dalam 

penelitian ini adalah “bagaimanakah perubahan makna pada kumpulan cerpen 

Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?”. Ada pun sub masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah makna perluasan pada kumpulan 

cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?. Kedua, bagaimanakah makna 

penyempitan pada kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?. 

Ketiga, bagaimanakah makna peninggian  pada kumpulan cerpen Penari dari 

Kuraitaji karya Free Hearty?. Keempat, bagaimanakah makna penurunan pada 

kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?. Kelima, bagaimanakah 

makna pertukaran pada kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?. 

Keenam, bagaimanakah makna persamaan pada kumpulan cerpen Penari dari 

Kuraitaji karya Free Hearty?.  

Tujuan umum pada penelitian ini adalah “ mendeskripsikan perubahan 

makna pada pada kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?”. 

Berdasarkan tujuan umum tersebut, dirumuskan tujuan khusus yang akan diuraikan 

sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan makna perluasan pada kumpulan 

cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?. Kedua, mendeskripsikan makna 

penyempitan pada kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?. 

Ketiga, mendeskripsikan makna peninggian  pada kumpulan cerpen Penari dari 

Kuraitaji karya Free Hearty?. Keempat, mendeskripsikan makna penurunan pada 

kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?. Kelima, 

mendeskripsikan makna pertukaran pada kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji 

karya Free Hearty?. Keenam, mendeskripsikan makna persamaan pada kumpulan 
cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty?.  

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian metode deskriptif. Bentuk penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik langsung yaitu teknik studi dokumenter. Alat 

pengumpul data dalam penelitian adalah manusia atau peneliti sebagai instrumen 

utama atau instrumen kunci. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik kajian isi.   

Berdasarkan penelitan pada kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji karya 

Free Hearty, terdapat penggunaan kata yang mengalami perubahan makna. 

Perubahan makna tersebut terbagi menjadi enam bagian yaitu perluasan, 

penyempitan, peninggian, penurunan, pertukaran dan persamaan. Terdapat 48 data  

perubahan makna yang diperoleh dari 16 judul cerpen yang ada pada kumpulan 

cerpen Penari dari Kuraitaji karya Free Hearty. Kumpulan cerpen Penari dari 

Kuraitaji karya Free Hearty terdiri dari 136 halaman. Terdapat  enam sub masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, makna perluasan terdapat 8 data yang 

diperoleh, makna penyempitan terdapat 5 data, peninggian terdapat 10 data, makna 

penurunan terdapat  9 data, makna pertukaran terdapat 8 data, dan makna 
persamaan terdapat 8 data, sehingga diperoleh jumlah keseluruhan 48 data.   

Berdasarkan hasil penelitian disampaikan beberapa saran yang berkaitan 

dengan analisis perubahan makna pada kumpulan cerpen Penari dari Kuraitaji 



karya Free Hearty yang terbagi berdasarkan sub fokus penelitian yaitu perluasan 

makna, penyempitan makna, peninggian makna, penurunan makna, pertukaran 

makna dan persaman makna. Bagi pembaca pertama, disarankan bagi pembaca 

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai wadah memperdalam kemampuan 

memahami dan memperdalam mengenai perubahan makna yang terdapat 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 sangan menarik untuk dibahas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


