
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.I Kesimpulan 

Setelah penulis menganalisa makna idiom bahasa Jepang yang terbentuk dari 

kata at kt atau perasaan dalam komik Tekken Chinmi, maka dipcroleh kesimpulan 

scbagai berikut 

Ferdapat I8 idiom kt dalam komik tersebut dan keseluruhannya memiliki 

keterkaitan antara makna leksikal dan idiomatikalnya Berikut adalah 

kedelapan belas idiom kr' beserta keterangannya 

Kany~kae Keterangan 
No. 
1 '« #DZ Memiliki makna leksikal tergantung pada perasaan 

Kini kakare dan memiliki makna diomatikal menjadi beban 
(pikiran) Hubungan antara kedua makna ini adalah 
keduanya memilikt kesamaan sift sepert yang 
telah dianahsrs dan dielaskan pada bab 3 

2 44#1017 Memihki makna leksikal menempelkan perasaan 
Kio tsukeru dan memihik makna domatik.al berhati-hati 

Hubungan antara kedua makna ini adalah keduanya 
menilike kesamaan sifat scperti yang telah 
dianalists dan diielaskan ada bab 3 

3. 44-03 Memilikt makna leksikal melimpahkan perasaan 
Kie tsukau dan memiliki makna idiomatikal memberi perhatian 

Hubungan antara kedua makna ini adalah makna 
idiomatik merupakan bagian dari makna leksikalnya 
seperti yang telah dianalisis dan dijelaskan pada bab 
3 

4 < Aemiliki makna leksikal perasaan yang mengena darn 
Ki ga tsukau meriliki maka idiomatikal menyadari, Sadar 

Hubungan antara kedua makna ini adalah keduanya 
memiliki kedekatan sifat atau keterkaitan sifat seperti 

telah dianalisis dan diielaskan oada bab 3 
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5 4 Merrilikd makna leksik.al melakukan perasaa dan 

Kt sure mnemili makna idiomatik.al peduli atau menghit aukan 
Hubungan antaca kedua mnakn.a 

'°' 
a0dalah makna 

idiomatik merupakan bagian dati makna leksikalnya 
seperti yang telah dianalisis dan dijelaskan pada bab3 

6. t.A4z Memiliki makna leksikal perasaan yang bertindak dan ,, , 

Ki ga sure mnemiliki makna idiomatikal merasa Hubungan antara 
kedua makna ini adalah keduanya meritiki kedekatan 
sifat atau keterkaitan sifat seperti yang telah dianalisis 

� 
dan dijelaskan pada bab 3 

7 

' 
AZ Meritik makna lek sik.al masuk ke perasaan dan 

i ire memiliki makna idiomatikal senang 0tau suka kepada 
Hubungan antara kedua mnakna ini adalah keduanya 
memiliki kedekatan sifat atau keterkaitan sifat seperti 
vang telah dianalisis dan dijelaskan pads bab 3. 

8. 3 3 <  %  Meriliki makna leksikal perasaan yang menjadi jauh 

tga iooknaru dan memiliki makna idiomatik.al me(as.a pusing 
Hubungan antara kedua makna ini adalah keduanya 
mermiliki kedekatan sifat atau keterkaitan sifat seperti 
yang telah dianalisis dan dijelaskan nada bah 3. 

' t Memiiki makna leksikal perasaan yang berakhir dan 

Kt ga sum memiliked makna idiomatik al neras.a 90a$ Hubungan 
antara kedu makna e adalah keduanya memilike 
kedekatan sifat atau keterkait.an sifat seperti yang telah 
dianalisis dan dijelaskan pada bab 3. 

10 3.A5#iv Memiliki makna leksikal perasaan yang pendek dan 
Ki ga mijikat memnilikd makna idiomatikal tidak sabar Hubungan 

a0tar a kedua makna n adalah keduanya memiliki 
kedekatan sifat atau keterkaitan sifat seperti yang telah 

� dianalisis dan dijelaskan pada bab 3 
11 t: #t Memiliki makna leksikal mendenita pada perasaan dan 

K i t  yam memiliki makna idiomatikal bersusah hati Hubungan 
an tar a kedua mnakn.a 

'"' 
adalah keduanya memiliki 

kedekatan sifat atau keterkaitan sifat seperti yang telah 
dianalisis dan dijelaskan pada bab 3 

12 3 4 ± %  Memiliki makna leksikal perasaan yang merentang dan 
Kiga hare memiliki makna idiomatikal merasa tegang. Hubungan 

antara kedua makna ini adalah keduany.a memiliki 
kedekatan sifat atau keterkaitan sifat seperti yang telah 
dianalisis dan dijelaskan pada bab 3. 

13. 
'0 Mermiliki makn leksikal akibat dari perasaan dan 
i no set memiliki makna idiomatikal imajinasi. Hubungan a0tar a 

kedua makna ini adalah keduanya memiliki kedekatan 
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sifat atau keterkaitan sifat seperti yang telah dianalisis 
dan dijelaskan pada bab 3 

--- 

14 at:t% Mermilik makna leksikal menjadi perasaan dan memihtki 

k i  naru makna idiomatikal engiogink.an $es0at, meas.a 
cemas, merasa gelisah Hubungan antara kedua makna 
ini adalah eduanya merilikd edekatan sifat tau 
keterkaitan sifat seperti yang telat dianalisis dan 

dijelaskan pada bab 3 
- 

15 'a t   Memilike makna leksikal perasaan yang bangun dan 

Ni ga tats menitiki nakn.a idiomatik.al menpauk atau mar ah 

Hubungan antara keua makna ini adalah keduanya 
memiliki kedekatan sifat atau keterkaitan sifat seperti 

yang telah dianalisis dan dijelaskan pada bab 3 

16 ± Memiliki makna leksikal menghilangkan perasaan dan 

to ushuncu meriliki makna idiomatikal pings.an Hubungan antara 
kedua makna ini adalah keduanya memiliki kedekatan 
sifat atau keterkaitan sifat seperti yang telah dianalisis 
dan dijelaskan pada bab 3. 

17 10 Meriliki makna lekesikal mempunyai perasaan dan 

iat ga ar meriliki makna idiomatikal semangat, Hubungan antara 
kedua makna ini adatah kcduanya memiliki kesamaan 
sifat seperti yang telah dianalisis dan dijelaskan 
oada bab 3 

18 '0kt Memiliki makna leksik.al mnemasud perasa.a0 dan 

tut o ireru merilikd malna idiomatik.al bersemangat Hubungan 
antara kedua mnakna ini adalah keduanya meriliki 
kedekatan sifat atau keterkaitan sifat seperti yang telah 
dianalisis dan dijelaskan da bab 3 

2 Dari kedelapan belas idiom tersebut, terdapat I jemis mesh kany~ku ( 0 

ti ' k i  nosei) ljenis keiy~shi kanyoke ( S o »  'ki  ga mijikar ) dan 

I6 jenis d~shit kanyoke ( '. #41 'kt nt kakare ' 'Re(tt ki o 

tsukeru', 'e 'o tsukaw','ft < 'i ga tsuku','.iZ kt 

suru, 'A,)% kiga sure','LA kin ire','ask<te ki go 

tooku nare','.bit 'kt ga s u m , ' f i t  'ki ni y a m ,  '  'kw 

ga hare','er±2Z 'kt rt nare' 'AL 'hi ga tats','Re k o  

ushinau , ' 9  A Z  'at ga are','Ate Ah kiat o irerw) 
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3 Dari kedelapan belas idiom tersebut diperoleh hasil 

t l )  Idiom yang merupakan perluasan Metafora adalah ' i t1 A + Z  kr mt 

kakaru, ' +e t  kio tsuker dan '{eh8h k t  ga are 

(2) Idiom yang merupakan perluasan metonimi adalah a#if4 , kt ga tku 

' z  ga sru, 'ai.A kw m u ,  '«bi < e  hi g 

tooku nar, 'A kt ga s u m ,  #ei go mupka, 'at 

ht kin y a m ,  ' l e  kigaharu, ' tt k n o  se t ,  «  

he kwninaru, 'At- 'kgatasu, be'kktoushunau, ' 

'tAuk i t  o er 

(3) Idiom yang merupakan perluasan sinekdoke adalah 'A A kt o 

tsukaw, .1 Z kt mt swru 

4.2 Saran 

Penelitian imi hanya mendeskripsikan makna yang terkandung pada kanyoku 

yang terbentuk dari kata ' kt khususnya yang terdapat di dalam komik Tekken 

Chinn karya Mackawa Takeshi. Kemudian dari penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan makna yang terkandung dalam kanyoku yang terbentuk dan kata a 'kf 

tersebut secara leksikal dan secara idiomatik, serta keterkaitan antara kedua makna 

tersebut 

Penulis beranggapan, bahwa penelitian ini masih harus ditindak lanjuti 

Karena jumlah kany~ku yang terbemtuk dani kata 'a kr jumlahnya sangat banyak, 

penuhis menyarankan agar melakukan penelitian lebih lanjut terutama pada kanyoku 

yang terbentuk dari kata ki yang belum diteliti oleh penulis 
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Lampiran: 

Di dalam Kokugo Jiten (1965), Kyosuke Kindaichi menjelaskan tentang 

makna k " , di  dalam penjelasannya mengenai kw" la menyebutkan kata-kata 

yang terbentuk dari unsur 'k, sepert g "kia merupakan kata majemuk dari 

Yamada Tadao, Yamada Akirao dan Shibata Takeshi (1989269) menjelaskan 

bahwa "kiat adala 

ft##±#Uc, k i t 3 . $ ( # ± n )  %  

"Seishmn o sh~ch shte, koto ni ataru koi (kakegoe) 
"Memusatkan pada hati atau jiwa, kekuatan yang setara dcngan hal itu 
(berteriak)" 

Selain itu, benikut adalah pengertian Kg "kiat" secara umum yang diambil 

dan website 

1. t##w±-##±+cir44t5b3#50v.±t. 

ob#0#w), 

Seishin o sh~ch sasete koto ni ataru toki no kimocht no ikiot 

Mata, sono toki no kakegoe 

Kekuatan perasaan yang setara dengan memusatkan pada hati 

Kemudian, berteriak pada saat itu 

2. 0 91 ,  v», 

Koky~. Iki 

Pemapasan.Kesegaran 

3. 40#8 0%8 - # 

Sono ba no j~tai ya fun'ik 

Tempat suatu keadaan dan suasana. 



Kth~. Kidate 

Sifat Watak 

5. 0#1, $ 

Kokoromocht Kibun 

Perasaan.Suasana Hati 

(http://d.hatena ne jp/keyword/%85%44%89%E7) 

Pengertian 3% "kat" tidak jauh berbeda dengan pengertian ' kr. Oleh 

Karena itu, penulis berpendapat bahwa kiai merupakan bagian dari ' "k" dan 

sebagai penambahan, penulis memasukan idiom $g kat" di dalam penulisan 

skripsi ini 


