
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data yang diambil dari surat kabar “The Jakarta 

Post” pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa kata yang 

bersufiks “-er” dapat melekat pada kategori sintaksis nomina (9 data), ajektifa (18 

data), dan verba (10). 

 Perubahan pada kata dasar setelah mengalami penambahan sufiks-er 

terdiri dari 2 macam yaitu : 

1. Infleksional sufiks 

 Infleksional Sufiks adalah perubahan arti suatu kata yang telah 

dilekati sufiks hanya secara gramatikal saja, tanpa mengubah arti dari kata 

dasarnya ataupun mengubah kelas katanya (part of speech), yaitu: 

a. Nomina menjadi nomina 

b. Ajektifa menjadi ajektifa 

2. Derivasional sufiks 

Derivasional Sufiks adalah perubahan arti suatu kata secara 

semantik maupun kelas katanya (part of speech), arti dari kata yang telah 

dilekati sufiks tersebut sama sekali berbeda dengan arti dari kata dasarnya. 

Perubahan kelas kata (part of speech) pada kata yang bersufiks-er, yaitu:  

a. Verba menjadi nomina 

b. Ajektifa menjadi adverbial 

c. Ajektifa menjadi nomina 



Apabila perubahan arti/makna dari kata yang bersufiks-er tersebut  

berbeda dengan arti/makna dari kata dasarnya, walaupun perubahan kelas kata 

(part of speech) pada kata tersebut tidak berubah, proses sufiksasi ini termasuk 

juga sebagai proses derivasional sufiks.  

Selain perubahan kelas kata dan perubahan arti/makna penulis 

menganalisis proses yang terjadi saat sufiks “-er” melekat pada suatu free 

morpheme, yaitu penggunaan sufiks “-er” tidak selalu dilakukan dengan 

penambahan sufiks “-er” secara langsung. Ada dua proses perubahan kata yang 

terjadi adalah sebagai berikut: 

4. Berakhiran “-y” (huruf “y” itu digantikan oleh huruf “i”), diantaranya: 

a. “supply” menjadi “supplier” (data 20) 

b. “early” menjadi “earlier” (data 29) 

5. Berakhiran “-e” (suatu dari kedua huruf “e”-nya dihilangkan), diantaranya:  

a. “office” menjadi “officer” (data 1) 

b. “strike” menjadi “striker” (data 5) 

 

4.2  Saran    

Penelitian ini merupakan penelitian awal. Dengan demikian perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai sufiks “-er”, sebab masih banyak hal 

yang berhubungan dengan topik ini dan perlu dibahas untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik lagi. 

 Adapun hal yang perlu dibahas lebih lanjut tentang perubahan kelas kata 

yang yang bersufiks “-er”, apabila kata tersebut tidak mengalami perubahan kelas 

kata dapat merubah kata tersebut termasuk derivasional ataupun infleksional. 



Selain itu. perlu dibahas juga penjelasan mengenai proses penyesuaian huruf 

terutama pada penambahan huruf yang terjadi pada kata yang bersufiks “-er”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


