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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah menganalisis data pada bab III, pada akhirnya penulis dapat menarik 

kesimpulan dan memberikan saran. Simpulan dan saran tersebut dijabarkan dibawah 

ini : 

4.1 Simpulan 

1. Kombinasi kata yang membentuk co-ordinate compound adalah kombinasi 

dua kata yang dapat berdiri sendiri atau tidak terikat, setiap kata yang 

membentuk co-ordinate compound tidak saling ketergantungan dan 

dipisahkan oleh hyphen (-) atau tanda penghubung. 

 
2. Dari 36 data yang dianalisis dalam segmen  in Vogue teridentifikasi ada tiga 

belas data yang  merupakan co-ordinate compound berkelas kata adjektiva + 

nomina, sembilan data yang berkelas kata nomina + adjektiva, delapan data 

yang berkelas kata adjektiva + adjektiva, empat data yang berkelas kata 

nomina + nomina, dan dua data yang berkelas kata adverbia + adjektiva. Dari 

sebaran data tersebut diatas  co-ordinate compound cenderung berkelas kata 

adjektiva + nomina. 
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3. Sebelum disederhanakan menjadi co-ordinate compound, gabungan kata 

tersebut berupa klausa terikat yang cukup menghabiskan space dalam  

penulisan informasi atau berita pada  majalah dan  surat kabar.  

 
4.  Co-ordinate compound  menjadi salah satu alternatif  dalam dunia jurnalistik 

untuk  menghemat space dalam  penulisan  informasi atau berita pada majalah 

dan surat kabar, tanpa mengubah makna atau  maksud yang ingin disampaikan 

kepada pembaca dan informasi tersebut dapat disampaikan dengan cepat dan 

tepat. 

 

4.2 Saran 

 
Dalam akhir penelitian ini penulis mengutarakan saran untuk pembaca. Saran 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 
1. Apabila pembaca  menjumpai istilah compounding dalam berbagai jenis 

bacaan seperti majalah, suratkabar atau dalam buku yang lain sebaiknya 

teliti terlebih dahulu gabungan kata tersebut  karena tidak semua 

compound adalah co-ordinate compound. Alangkah baiknya sebelum 

menganalisis tentang compound terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis 

compound dan ciri-ciri dari setiap compound tersebut.  

 
2.  Dari penelitian yang penulis lakukan tentang co-ordinate compound  yang 

sering digunakan dalam dunia jurnalistik sekarang ini,  penelitian ini 

diharapkan dapat menambah  informasi umum tentang co-ordinate 
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compound  bagi para pembaca dan co-ordinate compound khususnya bagi 

jurnalis. Penulis memberi rumpang bagi para  pembaca, misalnya jenis 

compound  lain yang selanjutnya dapat dikaji lebih dalam oleh pembaca 

seperti exocentric compound, endocentric compound, dan phrasal 

compound.  


