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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui proses pembentukan 

wakamono kotoba bahasa Jepang, proses pembentukan wakamono kotoba 

bahasa Indonesia serta persamaan dan perbedaan proses pembentukan 

wakamono kotoba dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. 

1. Perubahan makna pada wakamono kotoba Jepang hanya ditemui satu 

jenis yaitu perluasan makna sebanyak satu data, sedangkan perubahan 

makna pada wakamono kotoba Indonesia ditemui dua jenis perubahan 

yaitu perubahan makna meluas sebanyak delapan data dan satu data 

perubahan makna total 

2. Dari 43 data wakamono kotoba yang muncul dari sosial media instagram 

terdapat delapan proses pembentukan baik sesuai dengan kaidah proses 

pembentukan wakamono kotoba bahasa Jepang maupun di luar kaidah 

proses pembentukan bahasa Jepang. Proses pembentukanya yaitu afiksasi, 

konversi, reduplikasi, blending, clipping, akronim dan inisial, clipping – 

reduplikasi serta konversi – reduplikasi. Sedangkan ragam wakamono 

kotoba bahasa Indonesia ditemukan 14 proses pembentukan dari 51 data 

terkumpul baik sesuai dengan kaidah proses pembentukan wakamono 

kotoba bahasa Indonesia maupun di luar kaidah proses pembentukan 

bahasa Indonesia yaitu komposisi, afiksasi, konversi, reduplikasi, 

blending, clipping, akronim dan inisial, transposisi, penyerapan bahasa 



97 

 

waria, penyerapan bahasa sunda, penggunaan angka serta penggunaan 

simbol. 

3. Persamaan dan perbedaan proses pembentukan wakamono kotoba dalam 

bahasa Jepang dan bahasa Indonesia sebagai berikut. 

Berikut tabel persamaan dan perbedaan proses pembentukan 

wakamono kotoba dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia.  

Tabel 5.1. Proses Pembentukan Wakamono Kotoba dalam Bahasa 

Jepang dan Bahasa Indonesia 

No Jenis  

Pembentukan Kata 

Bahasa 

Jepang 

Bahasa 

Indonesia 

1 Meluas  ◯ ◯ 

2 Perubahan Total ✕ ◯ 

3 Komposisi ✕ ◯ 

4 Afiksasi ◯ ◯ 

5 Konversi ◯ ◯ 

6 Reduplikasi ◯ ◯ 

7 Blending ◯ ◯ 

8 Clipping ◯ ◯ 

9 Akronim dan inisial ◯ ◯ 

10 Transposisi ✕ ◯ 

11 Clipping-reduplikasi ◯ ✕ 

12 Konversi-reduplikasi ◯ ✕ 
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13 Penyerapan Bahasa Waria ✕ ◯ 

14 Penyerapan Bahasa Sunda ✕ ◯ 

15 Penggunaan Angka ✕ ◯ 

16  Penggunaan Simbol ✕ ◯ 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran untuk 

mengembangkan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut. 

1. Penelitian ini menganalisis proses pembentukan wakamono kotoba serta 

persamaan dan perbedaan proses pembentukanya. Banyaknya wakamono 

kotoba  pada media sosial maka penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut 

dari cabang lingustik lainya seperti kajian sintaksis atau pragmatik dan 

media sosial lainnya seperti line, whatsapp, tik tok dan sebagainya. 

2. Hasil penelitian ini dapat dipakai untuk menambah muatan materi 

pelajaran dengan menggunakan atau menyisipkan materi wakamono 

kotoba pada mata kuliah ibunka rikai dan ibunka komyunikesyon 

 

 


