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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI & REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil data yang 

dianalisis yaitu mengenai penggunaan onomatope yang menyatakan perasaan 

dalam kalimat bahasa Jepang yang dianalisis berjumlah 25 buah diantaranya 

terdiri dari 5 buah onomatope perasaan senang yaitu run run, uki uki/zoku zoku, 

waku waku, iso iso, hoku hoku. Kemudian 5 buah onomatope perasaan sedih yaitu 

iji iji, gakkari, kuyo kuyo, shonbori, shio shio. Lalu 5 buah onomatope perasaan 

takut yaitu hara hara, biku biku, hiya hiya, odo odo, zoku zoku. 5 buah 

onomatope perasaan marah yaitu ira ira, unzari, katto, mutto/ kachin, dan kochin. 

Dan 5 buah onomatope kaget yaitu gyotto, dokit, hatto, gikut, dan bikut. Setelah 

melakukan analisis, penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai onomatope 

yang menyatakan perasaan dalam bahasa Jepang tersebut diantaranya : 

1. Dilihat dari penggunaan kalimatnya, dari setiap onomatope yang menyatakan 

perasaan hampir sama yaitu pola kalimat yang diikuti oleh setiap onomatope 

bisa diikuti oleh ~suru yang menunjukan kata kerja, ~to verb yang 

menunjukan kata keterangan yang memodifikasi kata kerja dengan partikel to, 

~verb menunjukan kata keterangan yang memodifikasi kata kerja tanpa 

partikel to, ~da/desu yang menunjukan kata sifat (yang terkadang 

dihilangkan), dan diikuti ~ no yang menunjukan kata benda. 

penggunaan onomatope yang menyatakan perasaan dalam kalimat bahasa 

Jepang,  penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

a.  ~だ  : ルンルン、うきうき、わくわく、ほくほく、う

んざり。 

b. ~する  : ルンルン、うきうき、わくわく、ほくほく、い

じいじ、がっかり、くよくよ、しょんぼり、はらはら、びくび
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く、ひやひや、おどおど、ぞくぞく、いらいら、うんざり、む

っと/かちん、ぎょっと、どきっ、びくっ。 

c. ~の  : ひやひや 

d. ~Verb  : いそいそ、ほくほく、いじいじ、くよくよ、し

ょんぼり、しおしお、はらはら、びくびく、おどおど、かっと、

むっと/かちん、ぎょっと、はっと、ぎくっ、びくっ。 

e. ~と Verb  ：わくわく、いそいそ、いじいじ、くよく

よ、しょんぼり、しおしお、びくびく、ひやひや、おどおど、

ぞくぞく、かっと、むっと/かちん、こちん、ぎょっと、はっと、

ぎくっ、びくっ。 

2. Dilihat dari maknanya, menyatakan perasaan yang disertai emosi antara lain 

senang, sakit, takut, marah dan kaget, maknanya memiliki intensitas 

perbuatan tersebut, setiap masing-masing perasaan memiliki makna yang 

berbeda meskipun sama-sama diungkapkan untuk mengungkapkan suatu 

perasaan, misalnya perasaan senang, sakit, takut maupun marah, terdapat 

makna lain yang tidak menyatakan suatu perasaan, misalnya dalam perasaan 

sedih (iji iji) bermakna lain yang tidak menyatakan perasaan sedih, dalam 

perasaan takut (hiya hiya, odo odo, zoku zoku) bermakna lain yang tidak 

menyatakan perasaan takut, dapat diketahui tingkatan atau derajat seberapa 

dalam emosi atau perasaan itu di rasakan antara lain sebagai berikut: 

a. Senang : yang memiliki rasa paling senang adalah hoku hoku, karena 

hal yang kita inginkan terjadi bahkan lebih dari yang kita perkirakan. Uki 

uki/zoku zoku, iso iso, run run dan waku waku memiliki makna senang 

karena sesuatu hal akan terjadi tetapi memiliki kecenderungan yang 

berbeda-beda. Jika uki uki/zoku zoku, menitikberatkan kepada perasaan 

sedangkan iso iso senang yang di tunjukan pada tindakan. uki uki/zoku 

zoku, senang karena menantikan sesuatu hal akan terjadi, begitu pun 

dengan run run, namun di dalam kata run run adanya rasa senang yang 

terus-menerus (continue), serta waku waku pun sama menantikan sesuatu 
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hal akan terjadi, namun dalam kata waku waku adanya rasa tidak tenang, 

gemetar, atau berdebar-debar (deg-degan). Zoku zoku juga bisa digunakan 

untuk menyatakan perasaan takut, dingin tergantung konteks kalimatnya. 

b. Sedih : yang memiliki rasa sedih tertinggi adalah kata shonbori yaitu 

sedih karena kehilangan barang atau kehilangan seseorang, dan merasa 

kesepian. kemudian shio shio yang bermakna sedih karena berat hati harus 

meninggalkan sesuatu atau pergi ke suatu tempat, adanya rasa tidak ikhlas. 

Sedangkan kuyo kuyo sedih yang terus-menerus terpikirkan, adanya rasa 

penyesalan. Gakkari, sedih karena harapan yang tidak terpenuhi sehingga 

menjadi kecewa, dan iji iji menyatakan perasaan sedih atau merasa jatuh 

(down). 

c. Takut : yang memiliki rasa takut tertinggi adalah kata odo odo, yaitu 

takut karena merasa tidak tenang dan hilangnya kepercayaan diri sehingga 

menunjukan sikap yang bingung dan salah tingkah. Sedangkan biku biku, 

takut karena khawatir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. hiya hiya, 

terus menerus takut atau gelisah pada situasi yang berbahaya. Hara hara, 

takut karena melihat sesuatu atau seseorang dalam keadaan bahaya, 

sehingga begitu gelisah, dan zoku zoku, takut karena merinding atau 

gemetaran. 

d. Marah : yang memiliki rasa marah tertinggi adalah kata mutto/ kachin 

dan katto, keduanya memiliki intenistas marah yang tinggi yaitu sangat 

marah tapi memiliki kecenderungan yang berbeda jika mutto/kachin, 

sangat marah karena tidak suka terhadap perkataan atau tindakan 

seseorang, biasanya diekspresikan melalui wajah yang cemberut atau 

merengus sedangkan katto, marah yang secara langsung di ekspresikan 

dengan mata melotot dan mulut berkata-kata. Kemudian unzari, marah 

karena melakukan sesuatu hal yang sama berulang-ulang sehingga 

menjadi benci atau muak. Ira ira, marah karena sesuatu hal tidak berjalan 

sesuai yang diinginkan atau dibuat menunggu terlalu lama sehingga kesal, 
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jengkel hingga frustasi. Dan kochin, yaitu marah karena tidak suka saat 

tindakan kita di komentari orang lain. 

e. Kaget : yang memiliki rasa kaget tertinggi adalah kata dokit, yaitu 

syok atau kaget karena ada kejadian yang menggetarkan hati dengan kuat. 

kemudian gyotto terkejut karena terjadi sesuatu hal yang tak terduga 

secara tiba-tiba, hatto, kaget karena menyadari sesuatu hal. Gikut, keadaan 

dimana tindakan berhenti sesaat karena kaget. dan bikut, kaget karena ada 

reaksi yang menyentak, biasanya ditimbulkan melalui suara.  

 

B. Implikasi 

Dari penelitian ini, dapat diketahui penggunaan onomatope yang 

menyatakan perasaan dalam kalimat bahasa Jepang. Setelah mempelajari 

penggunaan kalimat dan makna onomatope yang menyatakan perasaan dapat 

mengetahui cara mengungkapkan perasaan senang, sedih, takut, marah maupun 

kaget sesuai dengan situasi yang dirasakan dan bisa menggunakannya dengan 

baik dalam bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari secara lisan maupun 

tulisan. Hasil dari penelitian ini dapat diterapkan pada mata kuliah Kaiwa dan 

Sakubun. 

 

C. Rekomendasi 

Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan penulis terutama 

mengenai “Analisis Penggunaan Onomatope yang Menyatakan Perasaan dalam 

Kalimat Bahasa Jepang” agar penelitian serupa dikemudian hari, menjadi lebih 

baik, diantaranya sebagai berikut : 

1. Setelah melakukan penelitian, penulis menjadi tahu banyak mengenai 

giongo/giseigo dan gitaigo. Giseigo merupakan kata bunyi yang berasal dari 

benda mati, giseigo merupakan kata bunyi yang berasal dari suara makhluk 

hidup, dan gitaigo merupakan kata-kata yang menggambarkan suatu keadaan, 

atau perasaan. Yang secara khusus onomatope yang menggambarkan perasaan 

manusia disebut gijougo. Onomatope ini penting untuk dipelajari karena 
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dalam bahasa Jepang onomatope ini sering di gunakan sebagai kata-kata yang 

mengakrabkan. Namun kebanyakan orang tidak paham mengenai penggunaan 

jenis kata ini dan maknanya secara lebih detail. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui jenis-jenis 

giongo/giseigo dan gitaigo (giyougo dan gijougo) apa saja dapat di analisis 

penggunaan kalimat dan maknanya karena jenis kata ini sangatlah unik. 

3. Bagi mahasiswa yang yang akan meneliti mengenai onomatope, penulis 

menyarankan beberapa buku sebagai referensi  

a. Gitaigo Giongo Tsukaikata Jiten (1995), Atouda Toshiko & Kazuko 

Hoshino. 

b. E De Wakaru Giongo Gitaigo (1994), Akutsu Satoru. 

c. Nihongo Tango Doriru Giongo Gitaigo (2007), Maki Okumura & Yuko 

Kamabuchi. 

4. Pada penelitian ini, penulis mengalami kesulitan diantaranya, : (1) 

keterbatasan buku-buku referensi berbahasa Indonesia membuat penulis 

memerlukan banyak waktu untuk menerjemahkan buku-buku referensi  

berbahasa Jepang maupun berbahasa Inggris sebelum memulai analisis; (2) 

keterbatasan pengetahuan penulis mengenai linguistik bahasa Jepang, karena 

tidak dipelajari secara mendalam selama kuliah, mengharuskan penulis 

mempelajari linguistik bahasa Jepang terlebih dahulu sebelum memulai 

penelitian; (3) penulis juga merasa kesulitan dalam memahami makna yang 

terkandung dalam onomatope yang menyatakan perasaan tersebut hanya 

dengan melihat pengertian dari kamus-kamus dan buku referensi, karena 

penjelasannya sangat banyak dan berbeda-beda sesuai penggunaanya. Namun 

dengan memahami konteks kalimat dan mencocokkan dengan pengertian-

pengertian yang terdapat pada kamus-kamus dan buku-buku referensi, 

onomatope tersebut dapat diketahui maknanya. Diharapkan pada penelitian 

selanjutnya akan dapat menemukan cara yang lebih mudah untuk memahami 

penggunaan kalimat dan  makna onomatope.   


