
 

 
Yesi Fitria Dewi, 2014 
Kemampuan Morfologis Pada Tuturan Anak Down Syndrome Yang Tergolong Mampu Latih 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Penelitian ini berjudul “Kemampuan Morfologis pada Tuturan Anak Down 

Syndrome yang Tergolong Mampu Latih”. Pada penelitian ini, peneliti melakukan 

transkrip data dari tuturan anak down syndrome yang tergolong mampu latih. 

Setelah melakukan transkrip data, peneliti melakukan identifikasi data terhadap 

bentuk afiksasi yang dihasilkan oleh penutur. Adapun klasifikasi pada bentuk 

afiksasi tersebut yaitu berdasarkan jenis afiksasi,  kelas kata pada afiksasi, dan  

proses morfofonemik pada afiksasi yang dituturkan anak down syndrome yang 

tergolong mampu latih.  

Sementara itu, identifikasi makna terhadap bentuk afiksasi peneliti lakukan 

untuk mengetahui kesesuaian makna dengan perilaku yang dilakukan oleh objek. 

Kedua hal tersebut pun mampu mengidentifikasi aspek-apek yang memengaruhi 

pembentukan afiksasi  pada tuturan anak  down syndrome yang tergolong mampu 

latih. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diperoleh temuan sebagai berikut: 

1. Pada tuturan anak down syndrome yang tergolong mampu latih peneliti 

menemukan bentuk afiksasi sebanyak 129 kata terdiri dari prefiks, sufiks, 

simulfiks, konfiks, dan klofiks.  Bentuk afiksasi yang sering digunakan yakni 

bentuk sufiks dengan jumlah persentase 43,41% dari jumlah afiksasi. Adapun 

bentuk afiksasi baru yang ditemukan meliputi sufiks (-in),  konfiks (di-in, me-

in, dan ng-in, serta klofiks ber-nya, di-in, dan nge-in). Kelas kata pada afiksasi 

tersebut terdiri atas kata kerja, kata benda, kata tanya, dan kata tanya . Kata 

kerja muncul sebagai kelas terbanyak dalam tuturan yang mengandung 

afiksasi. Sementara itu, dari 129 bentuk afiksasi ditemukan 9 kata yang 

mengalami proses morfofonemik dalam pembentukannya.  
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2. Hasil analisis makna gramatikal menunjukkan bahwa semua bentuk afiksasi 

yang dihasilkan memiliki kesesuaian antara makna dan pemahaman yang 

dimiliki oleh objek. Makna tuturan anak down syndrome yang tergolong 

mampu latih  sangat relevan dengan kondisi, situasi, dan perilaku yang 

dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak down syndrome yang 

tergolong mampu latih  paham atas apa yang dituturkan. 

3. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menemukan aspek-aspek terkait yang 

memengaruhi pembentukan afiksasi pada tuturan anak down syndrome yang 

tergolong mampu latih. Aspek-aspek yang memengaruhi tersebut diantaranya 

usia, bahasa pertama, dan lingkungan.  

Berdasarkan temuan tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa dari segi 

pembentukan afikasi maupun dari pembentukan makna yang dihasilkan anak 

down syndrome yang tergolong mampu latih bergantung pada stimulus yang 

diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini, orang yang berada di lingkungan objek 

selalu menggunakan ragam bahasa nonbaku sehingga tuturan yang sering muncul 

dari objek pun berupa ragam bahasa nonbaku. Penggunaan ragam bahasa nonbaku 

digunakan agar objek mudah memahami maksud dari tuturan.   

 

B. SARAN 

Berdasarkan pengolahan, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian 

yang berkaitan dengan tuturan anak down syndrome yang tergolong mampu latih, 

peneliti akhiri dengan  beberapa saran yang diajukan sebagai berikut. 

1. Pada dasarnya anak penyandang down syndrome yang tergolong mampu latih 

memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Namun, kesempatan penggunaan 

ragam bahasa nonbaku lebih sering daripada penggunaan ragam bahasa baku.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan pada kerabat terdekat anak 

penyandang down syndrome yang tergolong mampu latih, khususnya orang 

tua dan guru agar menyeimbangkan penggunaan ragam bahasa baku dan 

ragam bahasa nonbaku.  
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2. Adapun dalam penelitian ini ditemukan bentuk morfologi lain yang ditemukan 

pada tuturan anak down syndrome yang tergolong mampu latih yakni bentuk 

reduplikasi. Bentuk tersebut tidak dijelaskan dalam penelitian ini, hal tersebut 

dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.  


