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ABSTRAK 

 

Astiya Hadiyani (2014) 

Analisis Kesalahan Pelafalan Bunyi Bahasa Jepang  Pada Penutur Bahasa Sunda 

 

Dalam pembelajaran bahasa asing, berbicara merupakan salah satu keterampilan yang perlu 

dikuasai oleh pembelajar. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kendala, salah satunya 
adalah perbedaan fonem pada kedua bahasa. Perbedaan fonem pada kedua bahasa ini pastinya akan 

menyebabkan kesulitan dalam melafalkan bunyi bahasa, hal ini akan berpengaruh terhadap 

keterampilan berbicara. Terkadang kesalahan dalam melafalkan bunyi bisa menghambat kelancaran 

dalam berkomunikasi. Penutur bahasa Sunda diprediksi memiliki beberapa kesulitan dalam melafalkan 

bunyi, selain itu terdapat beberapa perbedaaan antara bunyi bahasa Sunda dan bunyi bahasa Jepang. 

Maka dari itu peneliti bermaksud menganalisis kesalahan pelafalan bunyi bahasa Jepang pada penutur 

bahasa Sunda. Responden dalam penelitian ini adalah penutur bahasa Sunda  yang sedang mempelajari 

bahasa Jepang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan pelafalan bunyi 

bahasa Jepang pada Penutur bahasa Sunda. Selain itu penelitian ini juga mencoba menjabarkan 

penyebab terjadinya kesalahan pelafalan bunyi bahasa Jepang pada penutur bahasa Sunda, dan yang 

terakhir penelitian ini bertujuan mencari solusi dalam mengatasi kesalahan pelafalan bunyi bahasa 

Jepang pada penutur bahasa Sunda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kualitatif, yang bermaksud memaparkan fenomena yang terjadi pada saat penutur Sunda 

melafalkan bunyi bahasa Jepang. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data, yang pertama data hasil 

rekaman pelafalan dan yang kedua data hasil wawancara. Penelitian ini ditempuh dengan tiga tahap, 

yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan hasil analisa. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode simak dan teknik sadap rekam. Dalam proses menganalisis data dibantu dengan 

software Praat. Dari hasil penelitian ini, terdapat bunyi-bunyi bahasa Jepang yang sulit dilafalkan oleh 

penutur bahasa Sunda. Sebagian besar kesalahan pelafalan terjadi pada bunyi frikatif. Bunyi yang sulit 

dilafalkan rata-rata karena perbedaan tempat dan cara artikulasi, selain itu karena perbedaan bunyi yang 

memang tidak terdapat pada bunyi bahasa Sunda. Faktor lain yang mempengaruhi kesulitan penutur 

bahasa Sunda dalam melafalkan bunyi bahasa Jepang adalah lamanya belajar, faktor kesadaran saat 

melafalkan bunyi dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan mengenai ilmu fonetik. 

Kata Kunci: Pelafalan bunyi bahasa Jepang, Penutur Bahasa Sunda,           

                     Kesalahan Pelafalan   

 


