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BAB V 

Simpulan, Implikasi, Dan Rekomendasi 

 

A. Simpulan 

Setelah melakukan studi literatur guna mengumpulkan kanyouku yang 

terbentuk atas kata neko dan apa saja makna leksikal dan idiomatikal yang 

dikandung oleh kanyouku tersebut, maka didapat kesimpulan sebagai 

berikut, 

1. Dari 15 kanyouku yang penulis teliti, didapat makna leksikal seperti 

dibawah ini,  

a. 猫をかぶる(neko o kaburu)   : Memakai kucing 

b. 猫の子一匹いない(neko no ko ippiki inai) : Tidak ada satu ekor 

anak kucing 

c. 猫糞(nekobaba)    : Kotoran kucing 

d. 猫なで声(neko nadegoe)   : Suara kucing dielus 

e. 猫の目(neko no me)    : Mata kucing 

f. 猫かわいがり(neko kawaigari)  : Kucing penyayang 

g. 猫背(nekoze)     : Punggung kucing 

h. 猫に鰹節(neko ni katsuobushi)  : Katsuobushi untuk 

kucing 

i. 猫も杓子も(neko mo shakushi mo)  : Kucing juga sendok 

bambu 

j. 猫に小判(neko ni koban)   : Koin emas untuk 

kucing 

k. 猫のひたい(neko no hitai)   : Dahi kucing 

l. 猫の手も借りたい(neko no te mo karitai) : Ingin meminjam 

sekalipun tangan kucing 

m. 借りてきた猫 (karite kita neko)  : Kucing yang 

dipinjam 
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n. 猫舌 (nekojita)    : Lidah kucing 

o. 猫にまたたび (neko ni matatabi)  : Matatabi untuk 

kucing 

 

2. Dari 15 ungkapan yang penulis teliti, jika dilihat dari makna yang 

dikandungnya dapat diketahui bahwa meskipun datanya di peroleh 

dari kamus kanyouku beberapa diantaranya juga mengandung makna 

peribahasa (kotowaza).  

a. 猫をかぶる(neko o kaburu)   : Berpura pura; 

munafik 

b. 猫の子一匹いない(neko no ko ippiki inai) : Sepi sekali; tidak ada 

siapa siapa 

c. 猫糞(nekobaba)    : Mengambil barang 

secara diam diam 

d. 猫なで声(neko nadegoe)   : Suara merayu, bicara 

manis 

e. 猫の目(neko no me)    : Mudah berubah ubah 

f. 猫かわいがり(neko kawaigari)  : Memanjakan dengan 

rasa sayang 

g. 猫背(nekoze)     : Bungkuk 

h. 猫に鰹節(neko ni katsuobushi)  : Beresiko; berbahaya 

i. 猫も杓子も(neko mo shakushi mo)  : Siapapun, dia pun, 

semuanya 

j. 猫に小判(neko ni koban)   : Sia sia; percuma; 

tidak berguna 

k. 猫のひたい(neko no hitai)   : Sangat sempit/kecil 

l. 猫の手も借りたい(neko no te mo karitai) : Luar biasa sibuk, 

saking sibuknya ingin diberi bantuan 

m. 借りてきた猫 (karite kita neko)  : Tidak seperti 

biasanya jadi sangat pendiam/tenang; malu-malu; penurut 
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n. 猫舌 (nekojita)    : Tidak bisa makan 

dan minum yang panas 

o. 猫にまたたび (neko ni matatabi)  : Hal yang sangat 

disukai  

 

3. Dilihat dari perluasan makna menggunakan tiga jenis majas, yakni 

metafora, metonimi, dan sinekdoke, diketahui bahwa 8 kanyouku 

mengalami perluasan makna secara metafora, 5 kanyouku mengalami 

perluasan makna secara metonimi, dan 2 kanyouku kanyouku 

mengalami perluasan makna secara sinekdoke. Kanyouku yang 

mengandung kata neko ini kebanyakan mengalami perluasan makna 

secara metafora karena sebagian besar merupakan perbandingan 

dengan mengambil objek kucing. Jelasnya dapat dilihat dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  猫をかぶる                       :      Metonimi 

b.  猫の子一匹いない              :      Sinekdoke 

c.  猫糞                                      :      Metafora 

d.  猫なで声 :      Metafora 

e.  猫の目            :      Metafora 

f.  猫かわいがり                      :      Metafora 

g.  猫背                                   :      Metafora 

h.  猫に鰹節                              :      Metonimi 

i.  猫も杓子も                          :      Sinekdoke 

j.  猫に小判                              :      Metafora 

k.  猫のひたい                          :      Metafora 

l.  猫の手も借りたい           :      Metonimi 

m.  借りてきた猫 :      Metonimi 

n.  猫舌  :      Metafora 

o.  猫にまたたび :      Metonimi 
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B. Implikasi 

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembelajaran bahasa Jepang, 

terutama dapat berimplikasi dengan mata kuliah dokkai untuk memahami 

wacana dan penerjemahan seperti mata kuliah honyaku karena pada 

wacana wacana bahasa Jepang seringkali terdapat kanyouku yang 

kadangkala sulit unntuk diterjemahkan atau dipahami maksudnya. 

 

C. Rekomendasi 

1. Bagi Peneliti 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, 

penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan upaya peningkatan penelitian dan pendalaman 

yang lebih baik terutama untuk peneliti selanjutnya, diantaranya adalah, 

a. Perlu dilakukan penelitian lagi terhadap jumlah dan macam kanyouku 

berunsur neko yang sebenarnya ada dalam bahasa Jepang. 

b. Dalam penelitian kanyouku perlu dilakukan pengumpulan data dari 

anime dan dari percakapan nyata seperti pada acara TV, rekaman 

radio, dan sebagainya sehingga akan menambah pendalaman makna. 

Terutama pada yang berbasis audio visual sehingga dapat dilihat 

ekspresi dan nuansa pada penggunaan kanyouku tersebut. 

c. Memperbanyak referensi kebahasaan atau linguistik, terutama yang 

berhubungan dengan kanyouku. 

d. Untuk penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai kanyouku 

berunsur doubutsu lain yang lebih banyak ataupun unsur-unsur lain 

seperti alam, bilangan, atau bahkan kerja kerja. 

 

2. Bagi Pembelajar 

Bagi pembelajar Bahasa Jepang alangkah baiknya jika hasil penelitian 

kanyouku ini dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran bahasa Jepang, 

terutama dalam kegiatan penerjemahan, pembuatan karangan dan 

percakapan bahasa Jepang, serta upaya mempermudah pemahaman 

kanyouku. 


