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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pada hasil penelitian analisi kajian semantik ini kita dapat mengetahui 

tentang : 

1. Hakikat makna, jenis-jenis makna (makna leksikal, makna gramatikal dan 

kontekstual, makna referensial dan nonreferensial, makna konotatif dan 

denotatif, makna istilah dan makna makna kata, makna konseptual dan 

asosiatif, makna Idiom dan Peribahasa, makna konotatif, makna stilistika, 

makna afektif, makna kolokatif, makna generik, makna spesifik, dan makna 

tematikal), relasi makna (sinonim, antonimi, polisemi, homonimi, hiponimi, 

ambiguiti, redundansi), perubahan makna, medan makna dan komponen 

makna. 

2. Fungsi surat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan 

permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan dengan tertutis. 

Jenis surat di lahat dari segi bentuk isi dan bahasanya, surat digolongkan atas 

3 Jenis yaitu surat pribadi,surat dinas dan surat niaga. Surat izin siswa 

merupakan aktivitas rutin surat yang di buat oleh wali murid  dan di kirim 

kesekolah sebagai alat pemberian informasi kegurunya di sekolah atas ketidak 

hadiran anaknya untuk mengikuti aktivitas pembelajaran disekolah, itu di 

lakukan di karenakan kondisi anak sakit atau di karenakan ada kepentingan 

keluarga yang membuat anak tidak bisa masuk ke sekolah. 
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3. Dengan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti. Maka dapat di ketahui 

makna referensial ataupun non referensial yang terdapat pada surat izin sakit 

atau surat izin kepentingan keluarga pada siswa SDN Tamidung I kelas II 

semester I tahun pelajaran 2012-2013. Hal tersebut di karenakan baik dan 

benarnya peneliti dalam mengumpulkan sampel, mengelompokkan sampel 

surat izin, menganalisis sampel surat izin serta membuat pengelompokan yang 

berbentuk tabel dari hasil analisis kata yang bermakna referensial ataupun non 

referensial pada surat surat izin sakit atau surat izin kepentingan keluarga 

pada siswa SDN Tamidung I kelas II semester I tahun pelajaran 2012-2013 

yang secara detail dan terperinci dalam hasil penelitian beserta pembahasan 

penelitian. 

 

B. Saran – saran 

Dengan selesainya penelitian ini mampu memberikan sebuah ilmu 

pengetahuan kebahasaan dalam bidang semantik khusus dalam makna 

referensial ataupun non referensial. Oleh karena itu di harapkan bagi : 

1. Peneliti 

Supaya hasil analisis kata yang bermakna referensial ataupun non 

referensial pada surat surat izin sakit atau surat izin kepentingan keluarga 

pada siswa SDN Tamidung I kelas II semester I tahun pelajaran 2012-2013 ini 

di jadikan tambahan ilmu dan kalau perlu di kembangkan lagi dalam 

menganalisis. 

2. Sekolah 
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Hasil analisis kata yang bermakna referensial ataupun non referensial 

pada surat surat izin sakit atau surat izin kepentingan keluarga pada siswa 

SDN Tamidung I kelas II semester I tahun pelajaran 2012-2013 ini di jadikan 

tambahan pedoman dalam ilmu kebahasaan. 


