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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data tes yang telah dianalisis, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah. 

1. Kesalahan bunyi bahasa Jepang yang terjadi pada penutur bahasa 

Sunda adalah. 

a. Kesalahan pelafalan pada bunyi vokal terjadi pada silabel あ [a], 

う[u], danお [o]. Penyebab terjadinya kesalahan pelafalan  karena 

perbedaan cara artikulasi.  

b. Kesalahan pelafalan pada bunyi konsonan+vokal terjadi pada 

silabel つ[tsu], ち [tʃi], し[ʃi], ふ[ɸɯ], ら[ɾa],る [ɾɯ], れ [ɾe], ろ

[ɾo], ざ[ʣa], じ[ʤi], ず[ʣɯ], ぜ[ʣe], ぞ[ʣo], ぢ[ʤi],  づ[ʣɯ]. 

Kesalahan pelafalan bunyi diatas sebagian besar adalah bunyi 

frikatif. Penyebab terjadinya kesalahan pelafalan bunyi-bunyi 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya tidak 

terdapatnya beberapa bunyi tersebut pada bunyi bahasa Sunda. 

Selain itu ada pengurangan dan penggantian fonem. 

c. Kesalahan pelafalan pada bunyi konsonan+semi vokal+vokal 

terjadi pada silabel きゃ[kja], きゅ[kjɯ], きょ[kjo], しゃ[ʃa],  

しゅ[ʃɯ],  しょ[ʃo], ちゃ[tʃa], ちゅ[tʃɯ], ちょ[tʃo], にゃ[nja],  

にゅ[njɯ], にょ[njo], ひゃ[hja], ひゅ[hjɯ], ひょ[hjo], みゃ[mja], 

みゅ [mjɯ], みょ [mjo], ぎゃ [gja], ぎゃ [gjɯ], ぎょ [gjo],    

じゃ[ʤa], じゅ[ʤɯ], じょ[ʤo], びゃ[bja], びゅ[bjɯ], びょ[bjo], 

ぴゃ[pja], ぴゅ[pjɯ], ぴょ[pjo]. Faktor utama yang menyebabkan 

kesalahan tersebut adalah penambahan fonem pada silabel bahasa 

Jepang. 
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2. Beberapa penyebab yang terjadi pada kesalahan pelafalan bunyi 

bahasa Jepang yang dilafalkan penutur bahasa Sunda adalah. 

a. Faktor bahasa ibu; 

b. Lama belajar; 

c. Faktor kesadaran saat melafalkan bunyi bahasa Jepang; dan 

d. Kurangnya pengetahuan tentang ilmu fonetik bahasa Jepang. 

3. Upaya untuk mengatasi kesalahan pelafalan bunyi bahasa Jepang pada 

penutur bahasa Sunda adalah. 

a. Agar pembelajar memahami perbedaan yang terdapat antara bahasa 

yang sedang di pelajari dengan bahasa ibunya, perlu diajarkan ilmu 

fonetik bahasa Jepang. Dengan belajar ilmu fonetik, khususnya 

dengan memahami lambang fonetik pembelajar dapat melafalkan 

bunyi bahasa secara benar sesuai dengan cara dan tempat 

artikulasinya; dan 

b. Sebaiknya lebih banyak latihan pelafalan, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa semakin lama belajar kemungkinan 

kesalahan semakin kecil. Pelafalan bunyi yang perlu dilatih yaitu 

bunyi yang memiliki perbedaan tempat dan cara artikulasi, serta 

bunyi-bunyi yang dianggap sulit karena tidak terdapatnya bunyi 

tersebut pada bahasa ibu. 

B. SARAN 

1. Untuk mengetahui kesulitan dalam melafalkan setiap bunyi bahasa Jepang, 

sebaiknya dalam pembuatan tes setiap huruf dibuat depan, tengah, 

belakang. Khususnya untuk bunyi [n] sebaiknya di buat penelitian lebih 

mendalam karena dalam penelitian ini [n] tidak diteliti dengan mendalam 

sedangkan bunyi [n] itu adalah bunyi khusus, bunyi [n] ini dipengaruhi 

oleh bunyi lain yang mengikutinya maka dari itu bunyinya pun akan 

berbeda. 

2. Karena dalam penelitian ini responden hanya penutur bahasa Sunda 

dengan jumlah responden yang tidak terlalu banyak,  maka hasil dari 
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penelitian ini belum dapat digeneralisasi. Untuk mendapat hasil yang lebih 

objektif maka perlu dilakukan penelitian lanjutan, baik dengan responden 

yang bukan hanya penutur bahasa Sunda tetapi jumlah responden yang 

lebih banyak lagi. 

 

 

 


