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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis 

paparkan pada Bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kesalahan yang terjadi dalam pelafalan huruf konsonan tsu bahasa 

Jepang pada penutur bahasa Indonesia adalah bunyi huruf yang 

keluar sebelum huruf 「ツ」cukup memberikan pengaruh dalam 

membantu pelafalan dengan benar. Ini ditunjukkan dengan hasil 

pada bunyi huruf 「ツ」yang berada diawal kata atau tidak 

didahului huruf konsonan atau vokal mendapat nilai yang kecil. 

Dengan kata lain, rentan sekali terjadi kesalahan. Pada bunyi 

huruf 「ツ」/tsu/ yang tidak didahului huruf konsonan atau vokal 

tidak ada bunyi yang mengikat bunyi fonem [t] dalam bunyi huruf 

「ツ」yang merupakan ‘hasatsuon’ dalam fonem [ts] dan bunyi 

vokal [u], yang akhirnya hanya menyisakan huruf [s] (konsonan 

frikatif/masatsuon). Namun, apabila di depan huruf 「ツ」/tsu/ 

terdapat huruf, bunyi dari huruf tersebut akan mengikat bunyi 

fonem [t] yang dilanjutkan dengan konsonan hambat frikatif 

(masatsuon) ｢ス｣/su/, sehingga bunyi huruf 「ツ」/tsu/ terdengar 

lebih alami dan sebagaimana mestinya. 

Pada Bab 4 sebelumnya dalam poin pembahasan penulis telah 

menguraikan bunyi-bunyi yang muncul saat melafalkan huruf 

「ツ」adalah bunyi-bunyi yang dekat dengan bunyi huruf 

「ツ」/tsu/. Huruf konsonan 「ツ」/tsu/ merupakan musei shikei 

hasatsuon, bunyi konsonan hambat frikatif dental alveolar yang 
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tidak bersuara. Bunyi-bunyi yang dekat dengan bunyi huruf 

konsonan 「ツ」/tsu/  tersebut adalah ｢ス｣/su/, yang merupakan 

musei shikei masatsuon , dan「チュ」/chu/ yang merupakan 

musei shikei kookoogai hasatsuon, serta ‘two’ (dalam bahasa 

inggris).  

2. Penyebab dari kesalahan pelafalan huruf konsonan tsu bahasa 

Jepang pada penutur bahasa Indonesia antara lain tidak 

dipengaruhi oleh bahasa ibu. Karena kesalahan pelafalan huruf 

「ツ」/tsu/ yang dilakukan oleh responden terjadi pada tempat 

yang sama, serta persentase pun menunjukan hasil yang seimbang 

antara responden yang mampu melafalkan bunyi konsonan “tsu” 

dengan yang tidak, dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh dari 

bahasa ibu (bahasa daerah). Kesalahan ini kembali pada diri 

pembelajar  masing-masing (kojinteki). Namun, pada penelitian 

kali ini, menulis hanya meneliti dari dua suku (sunda dan jawa) 

saja, sehingga hasil mungkin akan berbeda jika ditambah dengan 

suku-suku lain di Indonesia yang memiliki bahasa daerah sendiri. 

Terakhir, ini dapat dikatakan merupakan masalah 

pendengaran. Karena penelitian ini menunjukkan bahwa saat 

responden melafalkan huruf konsonan “tsu” dengan cara 

membaca lebih membuat responden berhati-hati dalam 

melafalkang huruf per huruf nya. Kegiatan mendengarkan 

memang cenderung lebih sulit dibanding dengan kegiatan 

membaca. Dalam kegiatan mendengarkan, kita harus fokus pada 

apa yang kita dengar dan bunyi seperti apa yang akan kita 

lafalkan. Kesalahan pelafalan yang dilakukan oleh pembelajar pun 

bisa disebabkan oleh kecepatan berbicara, tinggi-rendahnya, dan 

atau jelas tidaknya artikulasi dari lawan bicara atau pengajar atau 

bahkan dari native speaker itu sendiri.  
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2. Saran 

Bagi seorang pembelajar bahasa asing, salah satu yang dikatakan fasih 

adalah mampu menggunakan bahasa tersebut sebagaimana penutur aslinya. 

Selain dapat membantu kita berkomunikasi dengan baik, pelafalan yang benar 

pun membantu kita dalam mempelajari dan memahami makna bahasa Jepang, 

serta mengurangi adanya kesalahpahaman yang selalu menjadi masalah dalam 

berkomunikasi. Latihan sangat diperlukan dalam pembelajaran pelafalan bahasa 

asing. Membiasakan diri dengan logat bahasa jepang saat berkomunikasi 

dengan bahasa Jepang pun akan meringankan beban latihan. Dan salah satu 

yang terpenting yaitu sering melatih telinga dengan cara mendengarkan 

rekaman atau apapun yang berbahasa Jepang dengan suara asli penutur asli 

bahasa Jepang (native speaker). 

Masih banyak kekurangan dalam penelitian kali ini. Sebagai 

salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Jepang dan calon pengajar 

bahasa Jepang, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat 

dalam bimbingan pelafalan huruf-huruf bahasa Jepang dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu, karena dirasa sedikitnya 

referensi mengenai penelitian fonetik dan fonologi bahasa Jepang di 

Indonesia, penulis berharap penelitian mengenai fonetik dan fonologi 

dapat diminati dan dapat ditelaah lebih dalam. 

Dan adapun penelitian mengenai perubahan pelenyapan suara 

pada bunyi vokal terlalu kompleks dan sulit, maka penulis memutuskan 

untuk tidak melakukannya dalam penelitian kali ini. Hal-hal yang belum 

sempat di bahas dalam penelitian kali ini semoga dapat menjadi objek 

penelitian selanjutnya. Selain itu, penulis pun akan mencari cara 

melafalkan huruf-huruf bahasa Jepang yang benar, sehingga dapat lebih 

membantu dalam bimbingan pelafalan huruf bahasa Jepang.  


