
 

 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Pada penelitian ini ditemukan 7 proses pembentukan kata pada wakamono kotoba. 

Pertama, ditemukan proses pembentukan shouryakugo yang terbagi menjadi 

shouryakugo sistem tunggal, di antaranya gochuu ryakugo dan gobi ryakugo. Pada 

shouryakugo sistem ganda terdapat pemendekan dengan cara menghilangkan beberapa 

unsur kata dalam sebuah deret kata dan dengan menghilangkan satu kata dalam sebuah 

deret kata. Kedua, ditemukan proses pembentukan fukugougo atau kata majemuk yang 

semuanya termasuk ke dalam fukugoumeishi. Ketiga, terdapat proses pembentukan 

kata haseigo atau kata jadian dan yang keempat kata yang mengalami perubahan fonem. 

Kemudian yang kelima, terdapat proses pembentukan kata toujigo. Keenam, terdapat 

kata yang mengalami pembentukan dengan menggunakan bahasa asing. Lalu yang 

ketujuh, ditemukan pula kata yang mengalami perubahan bunyi. 

Berdasarkan hasil analisis data, proses pembentukan kata pada wakamono kotoba 

didominasi dengan cara memendekan atau memenggal unsur kata (shouryakugo). Di 

mana proses shouryakugo cenderung tidak mempengaruhi atau tidak mengubah makna 

kata yang terkandung di dalam wakamono kotoba. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

kaum muda di Jepang cenderung gemar menciptakan suatu kata dengan cara membuat 

kata menjadi lebih ringkas ketika dituliskan dan lebih mudah ketika diucapkan, tanpa 

memiliki tujuan untuk mengubah makna yang terkandung di dalam sebuah kata. 
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Dari 7 proses pembentukan kata yang ada, 3 di antaranya merupakan proses 

pembentukan kata baru. Dikatakan proses pembentukan baru dikarenakan ketiga 

proses pembentukan tersebut merupakan proses pembentukan kata yang terjadi di luar 

dari proses pembentukan kata yang baku di dalam bahasa Jepang. Adapun proses- 

proses pembentukan tersebut antara lain penggunaan bahasa asing sebanyak 4 kata, 

yang mana proses morfologinya cukup mempengaruhi makna yang ada, di mana 

terdapat 2 kata yang mengalami perubahan total pada maknanya. Hal ini disebabkan 

karena adanya proses adopsi 1 bahasa asing ke dalam suatu bahasa yang menimbulkan 

perbedaan dalam menginterpretasikan makna kata tersebut. Kemudian, terdapat kata 

yang mengalami perubahan bunyi sebanyak 4 kata, di mana proses morfologi ini 

sebagian besar tidak mengubah makna yang terkandung pada kosakatanya. Hal ini 

terjadi karena perubahan bunyi dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah 

pengucapan suatu kosakata tanpa adanya tujuan untuk mengubah makna yang telah ada. 

Yang ketiga yaitu kata yang mengalami perubahan fonem pada morfem sebanyak 1 

kata dan proses morfologi ini sama sekali tidak mengubah makna kata yang terkandung 

di dalamnya. 

Selain ditemukan 7 proses pembentukan kata yang telah disebutkan sebelumnya, 

terdapat wakamono kotoba yang tidak mengalami proses morfologi tertentu, namun 

mengalami perluasan makna kata dari makna aslinya sebanyak 7 kata. Hal ini, 

dikarenakan wakamono kotoba lahir dari kreativitas anak muda yang tidak jarang 

menciptakan kosakata (wakamono kotoba) dari kosakata-kosakata yang sudah ada 

sebelumnya tanpa mengubah struktur dari kosakata tersebut. 



106 
 

 

 

 
 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil uraian dan analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan, 

masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Namun 

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk 

melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Terdapat beberapa masukan 

yang diharapkan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan 

penelitian yang lebih sempurna. 

Wakamono kotoba merupakan salah satu komponen kebahasaan yang ternyata 

sangat penting untuk dipelajari, hal ini dikarenakan intensitas penggunaannya yang 

sangat sering digunakan oleh orang Jepang dalam percakapan sehari-hari. Sehingga, 

akan lebih baik jika membiasakan diri untuk mendalami penggunaan wakamono 

kotoba baik dari media sosial, aplikasi chat, maupun acara televisi dan radio, 

mengingat wakamono kotoba bukan merupakan bahan ajar yang terdapat di dalam 

perkuliahan. Dengan demikian, pengumpulan data akan jauh lebih mudah dan semakin 

banyak wakamono kotoba yang dapat dijangkau. Selanjutnya, diharapkan pada 

penelitian selanjutnya lebih memperdalam pembahasan mengenai wakamono kotoba 

dengan meneliti bagaimana konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari serta 

menghubungkannya dengan gender atau jenis kelamin sebagai pelaku pengguna bahasa. 


