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BAB IV 

PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan simpulan mengenai hasil analisis makna, penggunaan, 

serta kata dasar dari sufiks gachi dan gimi dalam ragam bahasa tulis blog yang sudah 

dibahas pada bab sebelumnya. Berikut simpulan dari hasil analisis sufiks gachi dan 

gimi.   

1. Simpulan Hasil Analisis Sufiks Gachi 

Secara keseluruhan sufiks gachi memiliki makna ‘sering menjadi …’ atau ‘… 

banyak terjadi’, yang mana menandakan bahwa sufiks gachi mengungkapkan 

kecenderungan suatu keadaan banyak terjadi. Makna tersebut dapat digunakan 

untuk: (1) menunjukkan situasi/ keadaan umum, (2) menunjukkan tingginya 

kecenderungan suatu keadaan negatif terjadi, dan (3) menunjukkan perilaku. 

Penggunaan makna sufiks gachi terbanyak dalam ragam bahasa tulis blog adalah 

makna yang menunjukkan tingginya kecenderungan suatu keadaan negatif terjadi. 

Kemudian sufiks gachi banyak melekat pada kata kerja, dan sedikit pada kata benda.  

 

2. Simpulan Hasil Analisis Sufiks Gimi 

Secara keseluruhan sufiks gimi memiliki makna ‘… saat ini sedikit muncul’ 

atau ‘… saat itu sedikit muncul’, yang mana menandakan bahwa sufiks gimi 

mengungkapkan kecenderungan yang sedikit muncul pada suatu waktu. Makna 

tersebut dapat digunakan untuk: (1) menyatakan kecenderungan yang tidak terlalu 

kuat, dan (2) mendeskripsikan indikasi kecenderungan yang terlihat. Penggunaan 

makna sufiks gimi terbanyak dalam ragam bahasa tulis blog adalah makna yang 

menyatakan kecenderungan yang tidak terlalu kuat. Kemudian sufiks gimi lebih 

banyak melekat pada kata benda, dan sedikit melekat pada kata kerja. 
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Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut. 

Tabel 5. Simpulan Hasil Analisis Sufiks Gachi dan Gimi 

Jenis 

Sufiks 

Jenis Analisis 

Makna Penggunaan Makna  
Kata Dasar yang 

Melekat 

Sufiks 

Gachi 

‘… sering menjadi' 

atau '… banyak 

terjadi', yang 

menunjukkan 

kecenderungan suatu 

keadaan banyak 

terjadi. 

- Menunjukkan 

situasi/keadaan 

umum 

- Menunjukkan 

tingginya 

kecenderungan 

suatu keadaan 

negatif terjadi 

- Menunjukkan 

perilaku 

Banyak melekat 

pada kata kerja, 

dan sedikit 

melekat pada kata 

benda. 

Sufiks 

Gimi 

 ‘… saat ini sedikit 

muncul’, atau ‘… 

saat itu sedikit 

muncul’, yang 

menunjukkan 

kecenderungan yang 

sedikit muncul pada 

suatu waktu. 

- Menyatakan 

kecenderungan 

yang tidak terlalu 

kuat 

- Mendeskripsikan 

indikasi 

kecenderungan 

yang terlihat 

Banyak melekat 

pada kata benda, 

dan sedikit 

melekat pada kata 

kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 


