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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas serta berdasarkan analisis 

yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut. Melalui pemaparan bentuk lingual, dapat diketahui bahwa bentuk lingual 

leksikon tuturan PPB pernikahan adat di Kampung Setu Babakan,  DKI Jakarta 

terdapat tujuh bentuk lingual, yaitu kata, frasa, sinonim, antonim, repetisi, 

metafora, dan metonimi. Bentuk lingual berupa kata yang ditemukan ada lima 

kategori, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang utuh, kata ulang berubah 

bunyi, dan kata ulang berimbuhan. Sementara itu, bentuk lingual berupa frasa 

yang ditemukan ada tiga kategori, yaitu frasa setara, frasa bertingkat, dan frasa 

idiomatik. Selanjutnya, bentuk lingual berupa sinonim yang ditemukan ada dua 

kategori, yaitu sinonim morfem bebas dengan morfem terikat dan sinonim kata 

dengan kata. Selanjutnya, bentuk lingual berupa antonim yang ditemukan ada tiga 

bentuk, yaitu antonim mutlak, antonim kutub, dan antonim hubungan. Kemudian, 

bentuk lingual berupa repetisi yang ditemukan ada tiga kategori, yaitu repetisi 

epizeuksis, repetisi tautotes, dan repetisi anafora. Sementara itu, bentuk lingual 

berupa metafora yang ditemukan ada tiga kategori, yaitu metafora bercitra 

antropomorfik, metafora bercitra hewan, dan metafora bercitra abstrak ke konkret. 

Terakhir, bentuk lingual berupa metonimi yang ditemukan ada dua kategori, yaitu 

metonimi relasi tempat dan metonimi relasi penemu.  

Klasifikasi leksikon tuturan PPB pernikahan adat diuraikan berdasarkan 

medan makna, sehingga ditemukan lima klasifikasi yaitu, leksikon yang 

menyatakan aktivitas, leksikon yang menyatakan cara, leksikon yang menyatakan 

ungkapan, leksikon yang menyatakan pelaku, dan leksikon yang menyatakan alat. 
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Pada klasifikasi leksikon tuturan PPB pernikahan adat dideskripsikan juga tentang 

penafsiran dari masing-masing leksikon berdasarkan sudut pandang masyarakat 

Betawi Kampung Setu Babakan, DKI Jakarta sehingga dapat diketahui cerminan 

konsep laki-laki di masyarakat Betawi.  

Referensi leksikon cerminan konsep laki-laki pada tuturan PPB pernikahan 

adat, ditemukan empat bentuk cerminan leksikon, yaitu referensi leksikon buah-

buahan, referensi leksikon hewan, referensi leksikon makanan, dan referensi 

leksikon tumbuhan. Seperti yang ditunjukkan pada bentuk cerminan referensi 

tumbuhan, yaitu pu’un waru yang memiliki simbol penolak bala dan diartikan 

bahwa calon pengantin  pria harus bisa mempertahankan rumah tangganya dan 

menjadi penenang bagi calon pengantin wanita jika ada gangguan dari pihak lain.  

 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian ini. 

Pertama, penilitian hanya difokuskan pada bentuk lingual leksikon tuturan PPB 

pernikahan adat. Sementara itu, tradisi tuturan PPB pernikahan adat tidak hanya 

mencakup bentuk lingual leksikon tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 

ditindaklanjuti dengan penelitian serupa, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih 

luas. 

Kedua, leksikon tuturan PPB pernikahan adat dengan subklasifikasinya, 

yaitu leksikon yang menyatakan aktivitas, cara, ungkapan, pelaku, dan alat 

menunjukkan sudut pandang masyarakat Betawi Kampung Setu Babakan,  DKI 

Jakarta tentang laki-laki dalam tradisi tuturan PPB pernikahan adat. Namun, 

penelitian ini tidak mengungkap lebih jauh latar belakang terjadinya sudut 

pandang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui latar belakang terjadinya sudut pandang tentang laki-laki di 

masyarakat Betawi Kampung Setu Babakan, Provinsi DKI Jakarta. 

 


