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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Setelah meneliti ninshoo daimeishi dalam drama Bitter Blood episode 1 

dan kecap sulur dalam farce Cangehgar, maka pada bab ini penulis akan 

menyimpulkan berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah dibahas pada 

bab 1 sebagai berikut : 

1. Pronomina yang tedapat dalam drama Bitter Blood episode 1 dan kecap 

sulur dalam farce Cangehgar adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1 Frekuensi penggunaan Ninshoo Daimeishi dan Kecap Sulur 

No. 人称代名詞 

代名詞 

Kecap Sulur 

Pronomina 

一 

人称 

二 

人称 

三 

人称 I II III 

1. 私 (watashi) 1 x   Abdi 24 x   

2. あたし (atashi) 9 x   Abi 18 x   

3. 俺 (ore) 20 x   Kuring 23 x   

4. うち (uchi) 2 x   Urang 16 x   

5. 
俺たち 

(oretachi) 
2x   Dewek 2 x   

6. 
われわれ 

(wareware) 
1 x   Aing 8 x   

7. あなた (anata)  1 x  Anjeun  9 x  

8. あんた (anta)  2 x  Hidep  2 x  

9. 君(kimi)  4 x  Di dinya  8 x  

10. 
君たち
(kimitachi) 

 1 x  Maneh  32 x  

11. お前(omae)  19 x  Sia  6 x  

12. 
お前たち 

(omaetachi) 
 2 x  Maraneh  2 x  

13. 
お前ら 

(omaera) 
 3 x  Anjeuna   6 x 

14. 
てめえら 

(temeera) 
 1 x  Manehna   2 x 

15. 彼 (kare)   4 x     

16. あいつ (aitsu)   6 x     

17. そいつ (soitsu)   1 x     

18. こいつ (koitsu)   1 x     
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2. Makna dan penggunaan dari ninshoo daimeishi dalam drama Bitter Blood 

episode 1 dan kecap sulur dalam farce Cangehgar adalah sebagai berikut 

Tabel 5.2 Makna dan penggunaan Ninshoo Daimeishi 

No. 人称代名詞 

代名詞 言葉の様子 

意味 一

人

称 

二

人

称 

三

人

称 

フォー

ルマ 

インフォ

ールマ 

1. 私 (watashi) √   √  Saya 

2. あたし (atashi) √    √ Aku  

3. 俺 (ore) √    √ Aku  

4. うち (uchi) √    √ Kami 

5. 俺たち (oretachi) √    √ Kita 

6. われわれ (wareware) √    √ Kami  

7. あなた (anata)  √  √  Anda 

8. あんた (anta)  √   √ Kamu  

9. 君(kimi)  √   √ Kamu  

10. 君たち(kimitachi)  √   √ Kamu  

11. お前(omae)  √   √ Kalian 

12. お前たち (omaetachi)  √   √ Kalian 

13. お前ら (omaera)  √   √ Kalian 

14. てめえら (temeera)  √   √ Kalian 

15. 彼 (kare)   √  √ Dia (laki-laki) 

16. あいつ (aitsu)   √  √ Dia/orang itu 

17. そいつ (soitsu)   √  √ Dia/orang itu 

18. こいつ (koitsu)   √  √ Dia/orang ini 

 

Tabel 5.3 Makna dan penggunaan kecap sulur 

No. Kecap Sulur 
Pronomina Situasi Berbahasa Arti 

I II III Formal Informal 

1. Abdi √   √  Saya 

2. Abi √    √ Aku  

3. Kuring √    √ Aku  

4. Dewek √    √ Aku  

5. Aing √    √ Aku  

6. Urang √    √ Saya/kita  

7. Anjeun  √  √  Anda 

8. Hidep  √  √  Kamu  

9. Di dinya  √   √ Kamu  

10. Maneh  √   √ Kamu  

11. Sia  √   √ Kamu 

12. Maraneh  √   √ Kalian 

13. Anjeuna  √   √ Kalian 
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14. Manehna  √   √ Kalian 

 

3. Pronomina dari ninshoo daimeshi dan kecap sulur menimbulkan kesan 

hormat, biasa atau kasar, bergantung pada emosi yang melatar 

belakangi penuturan, tujuan penuturan, penekanan intonasi dan 

konteks pemakaiannya. Jika penutur sudah memiliki hubungan yang 

sangat dekat, penggunaan pronomina yang dianggap kasar bisa 

menimbulkan kesan biasa, bahkan menggambarkan hubungan yang 

akrab dan sangat intim dalam sebuah pembicaraan tanpa melihat 

jabatan, derajat status sosial dan usianya.  

4. Hasil analisis data menemukan 18 jenis ninshoo daimeishi dan 15 jenis 

kecap sulur. Dari hasil perbandingan ditemukan 17 pronomina persona 

yang memiliki persamaan makna dan penggunaan yang dilihat dari 

konteks pemakaiannya yaitu watashi = abdi, atashi = abi, ore = 

dewek, ore = aing, uchi = urang, oretachi = urang, anata = anjeun, 

anta = maneh, kimi = di dinya, kimi = maneh, kimi = maraneh 

omaetachi = maraneh, omae = sia, omae = maneh, omaera = 

maraneh, kare = anjeuna, soitsu = manehna. Beberapa ninshoo 

daimeishi dan kecap sulur tidak berpadanan dikarenakan perbedaan 

situasi penggunaan, fungsi tunggal dan jamak, makna konteks yang 

digunakan.   

 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Memberi pengetahuan kepada pembelajar bahasa Jepang bahwa 

penggunaan pronomina dalam bahasa Jepang itu beragam dan 

memiliki kesamaan dengan bahasa Sunda sebagai salah satu bahasa ibu 

di Indonesia.  

2. Menjadi referensi bagi pengajar dalam mengajarkan ninshoo daimeishi 

(pronomina persona). 

3. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi bagi 

pembelajar bahasa Jepang dan bahasa Sunda mengingat kurangnya 
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referensi mengenai penggunaan daimeishi (pronomina / kata ganti) 

secara keseluruhan. 

C. Rekomendasi 

1. Setelah melakukan penelitian, penulis jadi tahu banyak mengenai 

makna dan penggunaan ninshoo daimeishi dan kecap sulur sebagai 

pronomina persona / kata ganti orang tanpa harus menyebutkan nama 

orang yang dituju. Daimeishi ‘pronomina’ ini perlu  dipelajari karena 

bukan hanya ada di dalam bahasa Jepang saja, di dalam bahasa Sunda 

sehari-hari pun ada. Terkadang penggunaan pronomina menimbulkan 

penyimpangan penggunaan karena kebanyakan orang tidak paham 

mengenai penggunaannya yang lebih mendalam.   

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jenis-jenis pronomina 

apa saja yang bisa dikontrastifkan selain pronomina persona, seperti 

penggunaan shiji daimeishi dengan kecap panuduh (pronomina 

deieksis / penunjuk) yaitu kata yang dipakai untuk menunjukan benda 

secara umum untuk menggantikan benda, tempat atau arah yang 

ditunjukan, karena kedua bahasa ini memiliki unsur bahasa yang 

hampir mirip.  

 


