
65 
 

 
 

Aulia Raversa, 2016 

PENGGUNAAN DIALEK KANSAI DALAM ANIME DETECTIVE CONAN EPISODE 651 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari analisis skrip 

anime Detective Conan episode 651, dapat disimpulkan bahwa: 

 

1.  Terdapat ketidaktahuan terhadap dialek Kansai yang menyebabkan 

miskomunikasi dalam anime Detective Conan episode 651. 

Miskomunikasi pertama yang terjadi di dalam anime ini akibat 

ketidaktahuan terhadap dialek Kansai adalah ketidaktahuan bahwa 

jibun yang diucapkan korban bukanlah jibun dalam bahasa Jepang 

standar yang berarti saya melainkan jibun dalam dialek Kansai 

yang berarti kamu sehingga sebuah kasus pembunuhan terlihat 

seperti kasus bunuh diri. Kedua, ketidaktahuan bahwa ame-chan 

berarti permen dalam dialek Kansai menyebabkan ame-chan 

terdengar sepetrti abe-chan, sehingga alat pembunuhan terartikan 

sebagai nama korban pembunuhan. 

2. Terdapat perbedaan penyebutan rasa asin antara orang Jepang 

penutur asli dialek Kansai dengan orang Jepang yang bukan 

penutur asli dialek Kansai yang menetap di Tokyo. Penutur asli 

dialek Kansai menyebut rasa asin dengan dengan ‘karai’ sedangkan 

non penutur asli dialek Kansai yang menetap di Tokyo menyebut 

rasa asin dengan ‘shoppai’. 

3. Terdapat perbedaan karakter yang jelas antara  orang Jepang 

penutur asli dialek Kansai dengan orang Jepang yang bukan 

penutur asli dialek Kansai yang menetap di Tokyo.Orang Jepang 

yang bukan penutur asli dialek Kansai yang menetap di Tokyo, 

biasanya terlihat tenang. Tidak pernah menyebut diri mereka ber-
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dialek Tokyo bahkan tidak menyadari bahwa penggunaan -sa pada 

akhir kalimat adalah salah satu ciri khas cara bicara mereka. Tidak 

merasa marah jika ada yang meniru cara bicara mereka, bahkan 

sebaliknya mereka merasa senang. Sedangkan penutur asli dialek 

Kansai biasanya terlihat bersemangat. Menyadari betul ciri khas 

cara bicara mereka. Selain itu, karena sangat menghargai dialek 

Kansai, mereka akan merasa marah jika ada yang meniru cara 

bicara mereka dengan buruk. 

 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini diantaranya adalah: 

 

1. Memberi pengetahuan pada pembelajar bahasa Jepang bahwa 

bahasa Jepang itu beragam dan ketidaktahuan terhadap dialek 

Kansai yang merupakan dialek yang digunakan terbanyak kedua di 

Jepang dapat menimbulkan miskomunikasi yang dapat 

menyebabkan kesalahpahaman. 

2. Menjadi sumber referensi bagi pengajar dalam mengajarkan dialek 

Kansai. 

3. Menjadi bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

C. Saran  

Masih terdapat kekurangan dari hasil penelitian mengenai 

penggunaan dialek Kansai dalam anime Detective Conan episode 651.  

Oleh karena itu terdapat beberapa saran, diantaranya: 

 

1. Pada penelitian ini objek penelitian terbatas pada  anime Detective 

Conan episode 651 edisi spesial 1 jam. Walaupun disebut edisi 

spesial 1 jam, setelah dipotong commercial break (iklan) animenya 

hanya berdurasi 45 menit 18 detik. Oleh sebab itu sebaiknya pilih 
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anime dengan durasi yang lebih panjang, sehingga ada peluang 

lebih banyak kosa kata dialek Kansai yang muncul. 

2. Anime Detective Conan episode 651, berfokus pada sebuah kasus 

pembunuhan sehingga kosa kata, tingkah laku ataupun respon  

yang muncul juga hanya yang berkaitan dengan kasus. Oleh sebab 

sebaiknya pilih anime dengan beberpa fokus yang berbeda 

sehingga kosa kata, tingkah laku ataupun respon yang muncul akan 

lebih bervariasi. 

3. Dalam penelitian ini pemaparan dari karakter dan penyebutan rasa 

yang berbeda antara orang Jepang penutur asli dialek Kansai 

dengan orang Jepang yang bukan penutur asli dialek Kansai yang 

menetap di Tokyo terbatas pada rasa asin. Oleh sebab itu sebaiknya 

pilih anime yang memaparkan beberapa jenis penyebutan rasa 

sehingga bisa dilihat apakah ada perbedaan penyebutan rasa selain 

rasa asin antara orang Jepang penutur asli dialek Kansai dengan 

orang Jepang yang bukan penutur asli dialek Kansai yang menetap 

di Tokyo. 

 


