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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1 Kesimpulan 

  Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa macam jenis 

kalimat yang menggunakan kata ooi (多い), takusan (たくさん) dan 

ippai (いっぱい) baik dari jitsurei (実例) maupun sakurei (作例) 

dengan terlebih dahulu menganalisis perkata kemudian secara 

berpasangan, ditemukan persamaan dan perbedaan dari ketiganya baik 

dari segi makna dan terutama sekali dari segi penggunaan. Dan 

berdasarkan rumusan masalah yang sudah didaparkan pada bab 

terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 

1. Persamaan yang mencakup ketiganya adalah bahwa ketiga kata 

tersebut baik ooi (多い), takusan (たくさん) dan ippai (いっぱい) 

dapat digunakan untuk menerangkan benda yang konkrit maupun 

abstrak dan juga untuk benda yang secara kuantitas dapat dihitung 

maupun tidak. Selain itu ketiganya dapat ditemui dalam kalimat 

objektif. 

2. Perbedaan dari penggunaan ketiga kata tersebut adalah ooi  (多い) 

tidak dapat dijadikan digunakan untuk menerangkan benda yang 

secara kuantitas tidak dapat dihitung yang tidak memiliki wujud 

dan juga tidak ditemui dalam kalimat subjektif, sementara takusan 

(たくさん)  dan ippai (いっぱい) dapat ditemui dalam konteks itu. 

3. Dengan demikian, dalam kalimat yang menerangkan benda konkret, 

benda abstrak, benda yang secara kuantitas dapat dihitung dan 

benda yang secara kuantitas tidak dapat dihitung yang memiliki 

wujud serta kalimat objektiflah ketiga kata tersebut dapat saling 

menggantikan. 
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Tabel 5: Persamaan dan Perbedaan Kata Ooi (多い), Takusan (た

くさん) dan Ippai (いっぱい) 

 

Persamaan Perbedaan 

1. Dapat digunakan untuk 

menerangkan benda 

yang konkrit maupun 

abstrak. 

2. Objek yang 

diterangkan dapat 

berupa benda yang 

dapat dihitung maupun 

tidak. 

3. Dapat ditemui dalam 

kalimat objektif. 

1. Untuk benda yang tidak 

dapat dihitung, 

penggunaan ooi (多い) 

terbatas pada benda 

yang memiliki wujud, 

sementara tidak ada 

batasan untuk takusan 

(たくさん) dan ippai 

(いっぱい).  

2. Takusan (たくさん ) 

dan ippai (いっぱい) 

dapat ditemui juga 

dalam kalimat 

subjektif. Meskipun 

dalam realitanya, 

takusan (たくさん ) 

lebih banyak 

ditemukan dalam 

kalimat subjektif 

sementara ippai (いっ

ぱい ) dalam kalimat 

subjektif. 
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 5.2 Masalah Untuk Penelitian Selanjutnya 

 Dalam penelitian ini, peneliti hanya menitikberatkan pada 

penggunaan dari kata ooi (多い), takusan (たくさん) dan ippai (いっ

ぱい) ketika mengandung arti banyak dan probabilitas bagi ketiganya 

untuk dapat saling menggantikan dalam konteks kalimat tertentu. 

Sementara itu kita ketahui bagaimana ada makna lain yang dikandung 

dari masing-masing kata pada konteks yang berbeda. Oleh karena itu 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai makna dan penggunaan 

ketiga kata tersebut sebagai polisemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


