
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, mengenai Register Penyiar Radio “Program Numpang Nampang” 

Pro 2 FM RRI Sumenep, maka penelitian ini dapat disimpilkan sebagai berikut. 

Bentuk register berupa kata atau leksem dalam Penyiar Radio “Program 

Numpang Nampang” Pro 2 FM RRI Sumenep terdapat dua bentuk register 

yang meliputi bentuk register dalam proses kata afiksasi dan bentuk register 

dalam proses kata reduplikasi. 

Bentuk afiksasi dalam pembahasan sebelumnya terdapat tiga macam 

bentuk afiksasi, yaitu bentuk afiksasi prefiks, sufiks dan konfiks. Sedangkan, 

bentuk reduplikasi dalam pembahasan sebelumnya terdapat dua macam bentuk 

reduplikasi, yaitu bentuk reduplikasi penuh dan bentuk reduplikasi 

berimbuhan. Prefiks dalam bentuk register sebelumnya terdapat tiga macam 

bentuk yakni prefiks {ber-}, prefiks {me-} dan prefiks {se-}. Sufiks dalam 

bentuk register sebelumnya terdapat tiga macam bentuk yakni sufiks {-kan}, 

sufiks {-i} dan sufiks {-an}. Sedangkan konfiks dalam bentuk register 

sebelumnya terdapat tujuh macam bentuk yakni konfiks {me-kan}, konfiks 

{ke-an}, konfiks {ber-an}, konfiks {me-i}, konfiks {peN-an}, konfiks {per-

an} dan konfiks {pe-an}. 

Makna register dalam Penyiar Radio “Program Numpang Nampang” Pro 2 

FM RRI Sumenep yaitu menggunakan makna gramatikal. Makna merupakan 



arti yang dimiliki oleh sebuah kata (leksem) karena hubungannya dengan 

makna atau leksem dalam sebuah tuturan. Makna gramatikal adalah makna 

kata atau leksem yang diperoleh karena adanya proses gramatikal seperti 

afiksasi maupun reduplikasi. Makna gramatikal juga merupakan suatu 

perubahan bentuk atau makna kata yang dilakukan dengan pemberian imbuhan 

pada kata tersebut, entah itu imbuhan awalan, akhiran maupun imbuhan awalan 

dan akhiran. 

B. Saran 

1. Bagi Penyiar 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan atau sumber 

pengetahuan informasi tentang Register Penyiar radio Sumenep, 

khususnya yang berkaitan tentang bentuk afiksasi maupun reduplikasi 

terutama tentang makna gramatikal. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi di kalangan masyarakat, 

menjadi pengetahuan baru tentang bentuk dan makna register dan sebagai 

informasi untuk kegiatan belajar. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti selalu termotivasi untuk melakukan penelitian khususnya terkait 

tentaang afiksasi dan reduplikasi untuk mengetahui lebih dalam 

pengetahuan morfologi. 

 

 



4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dengan menggunakan objek yang berbeda. 

 

 

 


