
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

51. Simpulan 

Simpulan yang didapat berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam bab IV 

terhadap penamaan dan makna asosiatif dalam film sekuel The Avengers. Data yang 

terkumpul terdiri dari 33 data, lalu di klasfifikasikan menjadi sembilan jenis-jenis 

penamaan yang akan dijelaskan sebagai berikut.   

Data tersebut diklasifikasian menjadi 2 data Tiruan bunyi yakni; Groot dan 

Space dog, 16 data penyebutan sifat khas yakni; God of Mincief, Hulk, Know where, 

Infinity Stone, Mad man, Power Stone, Reality Stone, Soul Stone, Space Stone, Storm 

breaker, Tesseract, The Collector, The twins, The wizard dan Time stone, 1 data tempat 

asal yakni Captain America, 1 data penemu dan pembuat yakni Stark Tower, 1 data 

bahan yakni Iron man, 4 data keserupaan yakni; Ant man, Hawk eye, Spiderman dan 

War Machine, 2 data pemendekan yakni; SHIELD dan JARVIS, 2 data penamaan baru 

yakni; White wolf dan Vision, dan 4 data atau profesi atau jabatan yakni; Black widow, 

Doctor Strange, Star Lord dan Stone keeper. Dalam penelitian ini peneliti menemukan 

jenis penamaan baru yakni penamaan jenis profesi atau jabatan, dimana penamaan 

tesebut terbentuk karena prefesi atau jabatan yang dijalani oleh orang tersebut.  

Sedangkan dalam penamaan asosiatif akan dijelaskan sebagai berikut. 



Makna asosiatif yang terdapat dalam penemaan di film sekuel The Avengers 

dari 33 data, ditemukan 5 jenis makna asosiatif yang teridiri dari 8 data makna konotatif 

yakni; Ant man, Captain America, Iron man, SHIELD, Spiderman, Starlord, The 

Wizard, dan Vision, 7 data makna stilistik pertautan yakni; Groot, Hulk, Know where, 

Stark Tower, Tesseract, The Collector, dan The Twins, 2 data mana afektif yang teridiri 

dari 1 makna afektif tinggi yakni God of mincief dan 1 makna afektif kasar yakni Mad 

man, 11 data makna kolokatif yakni; Doctor strange, Infinity Stone, JARVIS, Mind 

Stone, Power Stone, Reality Stone, Soul Stone, Space Stone, Space dog, Stone keeper 

dan Time Stone dan 5 data makna idiomatis yakni; Black widow, Hawk eye, Strom 

breaker, War machine dan White wolf.  

5.1 Saran  

Saran yang didasarkan atas hasil penelitian pada penamaan dan makna asosiatif 

dalam film sekuel The Avengers, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan 

kepada pembaca atau peneliti lain, yakni sebagia berikut. 

1.  Penelitian ini mengkaji tentang penamaan dan makna asosiatif dalam film sekuel 

The Avengers. Dalam film ini masih banyak aspek yang dapat dikaji untuk penelitian 

mendatang, seperti penamaan tempatnya dan sejarah penamaannya.  

2. Penelitian ini masih bisa dilanjutkan oleh peneliti lain yang ingin mengkaji tentang 

film sekuel The Avengers. Penelitian ini dapat dilanjutkan mengenai penamaan 

dalam aspek geografis yaitu penamaan yang mengkaji tempat dan unsur-unsur 

geografisnya.  


