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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang penulis lakukan mengenai 

kesalahan penggunaan partikel pada sakubun mahasiswa kelas C tingkat III JPBJ 

UPI , berikut ini adalah simpulan yang dapat diambil:  

1. Dari 28 sakubun yang dibuat oleh 28 orang mahasiswa, penulis menemukan 

6 sakubun yang didalamnya tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan 

partikel. 

2. Kesalahan penggunaan partikel yang sering terjadi adalah pada kakujoshi 

dan fukujoshi sebanyak 66 kesalahan. Yaitu 16 kesalahan pada partikel 「は

」, 11 kesalahan pada partikel 「が」, 16 kesalahan pada partikel 「の」, 7 

kesalahan pada partikel 「で」, 8 kesalahan pada partikel 「に」, 7 kesalahan 

pada partikel 「と」, dan 1 kesalahan pada partikel 「も」 . 

3. Selain karena banyaknya jenis-jenis partikel dalam bahasa Jepang yang 

dapat mengakibatkan mahasiswa kurang memahami dan terkadang tidak 

bisa membedakan partikel yang satu dengan lainnya (misalnya antara 
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partikel 「は」 dengan 「が」 serta partikel 「で」 dengan 「に」), kesalahan 

pada penggunaan partikel dalam bahasa Jepang pun dapat diakibatkan oleh 

faktor performansi (kurang konsentrasi dan kelelahan sehingga terjadi 

kesalahan tulis), interferensi (penyamarataan sistem bahasa Indonesia 

dengan sistem bahasa Jepang padahal keduanya berbeda) atau juga sistem 

penerjemahan langsung dari bahasa Indonesia kedalam bahasa Jepang. Pada 

intinya, faktor kuatnya pengaruh bahasa Ibu terhadap bahasa sasaran (dalam 

hal ini bahasa Jepang) masih menjadi permasalahan dalam mempelajari 

bahasa Jepang. 

 

B. Saran 

Untuk mengurangi munculnya kesalahan-kesalahan penggunaan partikel 

yang sama, selain harus membaca dan memahami buku-buku diktat kuliah, 

mahasiswa juga harus lebih sering membaca buku atau jurnal-jurnal tentang 

bahasa Jepang mengenai partikel. Semoga dengan adanya hasil penelitian ini, 

mahasiswa dapat lebih mengerti dan memahami mengenai partikel-partikel yang 

penulis analisa sehingga dapat mengurangi kesalahan yang sama dimasa depan. 
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Bagi para pendidik bahasa Jepang, sebaiknya jangan pernah mengabaikan 

hal-hal yang dianggap mudah, yang dapat mengakibatkan kesalahan bagi 

mahasiswa apalagi yang sifatnya mendasar, seperti penggunaan partikel 「の」 

yang berfungsi menggabungkan beberapa kata benda menjadi satu kata benda 

majemuk. Karena seharusnya kesalahan seperti itu tidak banyak terjadi pada 

mahasiswa tingkat III JPBJ FPBS UPI.  

Jika penelitian ini akan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, 

mahasiswa dapat menganalisa data yang sama misalnya untuk meneliti kesalahan 

goi, keiyoushi, bahkan bunpou dengan disertai data yang lebih banyak, misalnya 

angket atau wawancara.    

 


