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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil dari penelitian ini mencakup 3 hal yaitu: klasifikasi term karya tulis 

ilmiah bidang linguistik, bentuk-bentuk term karya tulis ilmiah bidang linguistik 

dan makna term karya tulis ilmiah bidang linguistik, berikut pemaparannya.  

1. Klasifikasi term karya ilmiah bidang linguistik.  

Setelah melakukan pembagian sesuai dengan kategorinya maka term 

linguistik pada artikel ilmiah bidang linguistik ini dapat dikelompokkan menjadi 2 

kategori. Masing-masing memuat term-term yang berhubungan dengan kategori 

tersebut, yakni term yang termasuk ke dalam klasifikasi subdisiplin 

mikrolinguistik (unsur dalam bahasa) yang terdiri dari 47 buah term, subsdisiplin 

makrolinguistik (bahasa dan faktor luar bahasa) yang terdiri dari 45 buah term. 

2. Bentuk - bentuk term (di analisis secara morfologis) karya tulis ilmiah 

 bidang linguistik.  

 Data pada penelitian ini di analisis dengan kaidah morfologis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: bentuk-bentuk term karya tulis ilmiah bidang 

linguistik pada penelitian ini mengalami proses morfologis yang meliputi proses 

pembentukan kata  (la formation des mots ) yang meliputi proses derivasi, proses 

pembubuhan prefiks, proses pembubuhan sufiks,derivasi parasynthétique, 

derivasi impropre, derivasi  parasynthétiques, keluarga kata dasar atau pasangan 
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kata, kata majemuk, kata majemuk endocentriques, kata majemuk exocentriques, 

composition populaire, composition savante, l’abréviation dan siglaison.  

3. Makna term karya ilmiah bidang linguistik.  

Data penelitian ini juga menganalisis tentang makna term yang terdapat 

pada karya ilmiah bidang linguistik. Hasilnya terdapat 2 jenis makna yaitu, makna 

leksikal dan makna kontekstual,.  

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka hasil yang ditemukan memiliki implikasi pada mata kuliah bidang 

linguistik. Dengan adanya penelitian ini maka dapat menjadi acuan atau bahan  

rujukan bagi mahasiswa atau pembelajar bahasa Prancis untuk lebih memahami 

term-term bidang linguistik dari berbagai sisi. Selain itu, dengan teori terminologi 

yang sudah ada dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah kamus linguistik. 

C. Saran  

1. Bagi mahasiswa jurusan bahasa Prancis atau pembelajar bahasa Prancis 

hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang terminologi, karena cabang 

ilmu linguistik yang satu ini masih sangat awam dibahas maupun diteliti di 

Indonesia, sedangkan di banyak negara kajian ini sudah sangat berkembang pesat.    

2. Banyak sekali bidang-bidang kajian terminologi yang masih luas untuk dikaji. 

Karena terminologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji istilah-

istilah khusus yang terdapat pada bidang ilmu pengetahuan atau bidang 
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profesional tertentu, sehingga masih banyak ruang kosong pada penelitian 

terminologi ini.  

3. Bagi para calon peneliti, dengan adanya penelitian tentang terminologi ini 

diharapkan dapat memberi motivasi dan inspirasi kepada calon peneliti untuk 

mengkaji dan mendalami permasalahan bidang terminologi dari berbagai sudut 

pandang. 

 

 

 

   

 

 


