
172 
 

Electra Septarani, 2017 
MODALITAS EPISTEMIK BAHASA JEPANG DAN BAHASA SUNDA: KAJIAN KONTRASTIF 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

 Setelah menganalisis data kalimat pada novel, majalah, komik, dan angket  

mengenai penggunaan youda, mitai da, jigana;jiga, sigana;siga, kawasna;kawas, 

penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Persamaan dan perbedaan antara modalitas epistemik youda yang menyatakan 

suiryou (dugaan) dalam bahasa Jepang dan bahasa Sunda yaitu jigana, sigana, 

kawasna dari segi sintaksis (struktur), semantik (makna), dan pragmatik (makna 

kontekstual) adalah: 

a.  Persamaan  

1. Bentuk youda dan “jigana”, “sigana”, “kawasna” sama-sama 

digunakan untuk menyatakan suiryou (dugaan) yaitu 

dugaan/kemungkinan/keteramalan atas suatu hal berdasarkan pengamatan 

si penutur dan hasil pengamatan itu disampaikan kepada lawan tutur. Dan 

dapat berpasangan dengan verba dan nomina, begitu juga dengan 

“jigana”, “sigana”, “kawasna”. Untuk “jigana” dan “sigana” dapat 

digunakan dalam bahasa tulisan maupun lisan, sedangkan “kawasna” 

hampir tidak digunakan untuk bahasa lisan, tetapi terdapat pada bahasa 

tulisan, seperti pada majalah, cerpen, dan koran berbahasa Sunda.  

2. Bentuk youda dan “jigana”, “sigana”, “kawasna” sama-sama memiliki 

makna dan tujuan tuturan sebagai dugaan. 

 

b. Perbedaan  

1. Bentuk “youda” dapat digantikan dengan “mitai da” jika kalimat tersebut 

berdasarkan hasil pengamatan adanya sebab ataupun alasan yang menjadi 

dasar untuk menarik kesimpulan atas suatu hal yang terjadi. Tetapi jika 

kalimat itu berupa bahasa lisan, “mitai da” lebih sering digunakan.  
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2. Kata “jigana”, “sigana”, “kawasna” menyatakan dugaan yang hasilnya 

belum diketahui secara pasti akan terjadi atau tidak. Penutur hanya 

menduga suatu hal yang akan terjadi berdasarkan pengamatan atapun hal 

yang dirasakan. Untuk dalam penggunaannya “jigana” dan “sigana” 

dapat digunakan untuk bahasa tulisan dan lisan, sedangkan “kawasna” 

digunakan dalam bahasa tulisan saja, dan hampir tidak pernah digunakan 

oleh penutur bahasa Sunda dalam komunikasi sehari-hari. 

3. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab 4, bentuk youda yang menyatakan 

suiryou (dugaan) memiliki makna tuturan  penyimpulan, kepenasaranan, 

rasa curiga, dan prasangka. Sedangkan bentuk jigana, sigana, kawasna 

memiliki makna tuturan penyangkalan dan prasangka. dalam hal ini, 

bentuk youda memiliki makna tuturan yang lebih beragam daripada bentuk 

jigana, sigana, kawasna. 

 

2. Persamaan dan perbedaan antara modalitas epistemik youda yang menyatakan 

hikyou (pembandingan/perumpamaan) dalam bahasa Jepang dan bahasa Sunda 

yaitu jiga, siga, kawas dari segi sintaksis (struktur), semantik (makna), dan 

pragmatik (makna kontekstual) adalah: 

a. Persamaan  

1. Bentuk youda dan “jiga”, “siga” sama-sama digunakan untuk 

menunjukkan pembandingan/ perumpamaan yaitu menyatakan suatu 

keadaan dan bentuk dengan sesuatu yang lain. Dapat berpasangan dengan 

verba, adjektiva, nomina, dan frasa nomina, begitu juga dengan kata “jiga” 

dan “siga” yang dapat berpasangan dengan kata ganti relatif ditambah 

verba, adjektiva, nomina dan frasa nomina. 

 

b. Perbedaan  

1. Bentuk youda terletak di akhir kalimat dan di tengah kalimat berkedudukan 

sebagai konjungsi, sedangkan “jiga”, “siga”, “kawas” terletak di awal 

kalimat dan tengah kalimat. Bentuk youda merupakan kategori modalitas 
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epistemik, sedangkan “jiga”, “siga” “kawas” termasuk ke dalam kategori 

preposisi dan konjungsi.  

2. Bentuk youda ada yang berpasangan dengan adverbia seperti “Marude, 

atakamo, ikanimo, sanagara” dan lain-lain. Dan juga ada bentuk youda 

yang berpasangan dengan “kano” yang merupakan bentuk yang sudah 

ditentukan. Sedangkan “jiga, siga” tidak ada yang berpasangan dengan 

adverbia secara khusus. 

3. Berdasarkan hasil penelitian Bab 4, bentuk youda yang menyatakan hikyou 

(pembandingan/perumpamaan) memiliki makna tuturan penjelasan, 

pemberitahuan, dan pembuktian. Sedangkan jiga, siga, kawas memiliki 

makna tuturan imbauan, keprihatinan/kekhawatiran, peringatan/teguran, 

keheranan, kewaspadaan, sindiran, dan pembandingan. Dalam hal ini, jiga, 

siga, kawas memiliki makna tuturan yang lebih beragam daripada bentuk 

youda. 

 

3. Persamaan dan perbedaan antara modalitas epistemik mitai da yang menyatakan 

suiryou (dugaan) bahasa Jepang dan bahasa Sunda yaitu jigana, sigana, kawasna 

dari segi sintaksis (struktur), semantik (makna), dan pragmatik (makna kontekstual) 

adalah: 

a. Persamaan  

1. Bentuk mitai da dan “jigana”, “sigana”, “kawasna” sama-sama 

digunakan untuk menyatakan suiryou (dugaan) yaitu 

dugaan/kemungkinan/keteramalan atas suatu hal berdasarkan pengamatan 

si penutur dan hasil pengamatan itu disampaikan kepada lawan tutur. Dan 

dapat berpasangan dengan verba dan nomina, begitu juga dengan “jigana”, 

“sigana”, “kawasna”. Untuk “jigana” dan “sigana” dapat digunakan 

dalam bahasa tulisan maupun lisan, sedangkan “kawasna” hampir tidak 

digunakan untuk bahasa lisan, tetapi terdapat pada bahasa tulisan, seperti 

pada majalah, cerpen, dan koran berbahasa Sunda. 
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b. Perbedaan  

1. Bentuk “mitai da” dapat digantikan dengan “youda” jika kalimat tersebut 

berdasarkan hasil pengamatan adanya sebab ataupun alasan yang menjadi 

dasar untuk menarik kesimpulan atas suatu hal yang terjadi. Tetapi jika 

kalimat itu berupa bahasa lisan, “mitai da” lebih sering digunakan.  

2. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab 4, bentuk mitai da yang 

menyatakan suiryou (dugaan) memiliki makna tuturan  kekhawatiran, 

pancingan, saran, penolakan dan permintaan. Sedangkan pada bentuk 

jigana, sigana, kawasna memiliki makna tuturan peringatan, candaan, 

penyesalan, ajakan, kekecewaan, rasa optimis, dan ketakutan. Dalam hal 

ini berdasarkan hasil penelitian, bentuk  jigana, sigana, kawasna memiliki 

makna tuturan yang lebih beragam daripada bentuk mitai da. 

 

4. Persamaan dan perbedaan antara modalitas epistemik mitai da yang menyatakan 

hikyou (pembandingan/perumpamaan) dalam bahasa Jepang dan bahasa Sunda 

yaitu kawas dari segi sintaksis (struktur), semantik (makna), dan pragmatik (makna 

kontekstual) adalah: 

a. Persamaan  

1. Bentuk mitai da dan “kawas” sama-sama digunakan untuk menunjukkan 

pembandingan/ perumpamaan yaitu menyatakan suatu keadaan dan bentuk 

dengan sesuatu yang lain. Mitai da lebih sering digunakan untuk ragam 

bahasa lisan, dan “kawas” juga digunakan dalam bahasa lisan. Mitai da 

dapat berpasangan dengan verba, verba bantu, kata sifat bentuk kamus, dan 

nomina. Begitu juga dengan “kawas” dapat berpasangan dengan verba 

(kata ganti relatif “nu” + verba), kata sifat, pronomina, nomina, dan kata 

tunjuk. 

b. Perbedaan  

1. Bentuk mitai da terletak di akhir kalimat dan di tengah kalimat 

berkedudukan sebagai konjungsi, sedangkan “kawas” terletak di awal 

kalimat dan tengah kalimat. Bentuk mitai da merupakan kategori 
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modalitas epistemik, sedangkan “kawas” termasuk ke dalam kategori 

preposisi dan konjungsi.  

2. Bentuk mitai da yang menyatakan pembandingan/perumpamaan ada yang 

berpasangan dengan adverbia “marude”, Sedangkan “kawas” tidak ada 

yang berpasangan dengan adverbia secara khusus. 

3. Kata “jiga”, “siga” memiliki makna menyerupai sesuatu, 

membandingkan suatu bentuk atau sifat, sedangkan “kawas” memiliki 

makna menerangkan cara, sikap atau gelagat.  

4. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab 4, bentuk mitai da yang 

menyatakan hikyou (pembandingan/perumpamaan) memiliki makna 

tuturan larangan, ejekan, menakut-nakuti, kekaguman/pujian. Sedangkan 

kawas memiliki makna tuturan ketakutan, pemberitahuan, ajakan, 

penyesalan, kekhawatiran, dan pernyataan. Dalam hal ini baik bentuk 

mitai da maupun kawas masing-masing memiliki makna tuturan yang 

beragam.  

 

5. Pemahaman Penggunaan Bentuk “youda, mitai da” pada Pengajar Bahasa Jepang  

     

Berdasarkan hasil penelitian angket, pengajar bahasa Jepang di berbagai 

institusi pendidikan seperti SMA/SMK, LPK (Pemagangan), tempat kursus, dengan 

jumlah responden 10 orang cukup paham dalam  memahami penggunaan “youda, mitai 

da”. Namun pada soal yang menyatakan dugaan, sebagian dari mereka menjawab 

bentuk “rashii” padahal, jawaban yang seharusnya adalah “youda” atau “mitai da”. 

Berdasarkan hasil dapat diketahui responden lebih memahami bentuk “youda, mitai 

da” yang menyatakan hikyou (pembandingan/perumpamaan). 

 

6. Pemahaman Penggunaan Modalitas Epistemik Bentuk Jigana;jiga, Siga;sigana, 

Kawas;kawas pada Penutur Asli Sunda dan non-Sunda yang Telah Lama Tinggal 

di Wilayah Jawa Barat. 
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Berdasarkan hasil penelitian angket, responden cukup paham dalam penggunaan  

modalitas epistemik bentuk  jigana, sigana, hal ini dibuktikan dengan soal yang 

disajikan. Tetapi tidak ada yang menjawab “kawasna”, padahal pada majalah maupun 

cerpen, banyak dijumpai bentuk “kawasna” pada kalimat yang menyatakan 

dugaan/kemungkinan namun kenyataan di lapangan tidak demikian. Kemudian untuk 

preposisi jiga, siga, kawas responden cukup paham dalam penggunaannya.  

 

B. Implikasi 

        Pada penelitian tesis ini yang berjudul “Modalitas Epistemik  Bahasa Jepang dan 

Bahasa Sunda: Kajian Kontrastif”  menghasilkan suatu implikasi pedagogis, yaitu agar 

penyusunan bahan pengajaran Bahasa Jepang harus didasarkan kepada hasil 

perbandingan struktur Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang yang dipelajari 

siswa/pembelajar. Karena sebagaimana yang telah disebutkan pada latar belakang 

penelitian ini bahwa Bahasa Jepang dan  Bahasa Indonesia/Bahasa Sunda merupakan 

2 bahasa yang berbeda rumpunnya, sudah dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan dalam hal ketatabahasaan, meskipun terdapat pula persamaan. Jika 

semakin banyak perbedaan pada 2 bahasa, dalam hal ini Bahasa Jepang dan Bahasa 

Indonesia, khususnya mengenai modalitas dan modalitas epistemik,  maka pembelajar 

bahasa Jepang di Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mempelajari dan 

memahami modalitas dalam bahasa Jepang. Maka diharapkan pula adanya penyusunan 

bahan pengajaran mengenai modalitas dalam bahasa Jepang secara lengkap dan tentu 

saja didasarkan pada hasil perbandingan struktur Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang 

yang akan dipelajari pembelajar bahasa Jepang.  

         Selain implikasi pedagogisnya pada penyusunan bahan pengajaran bahasa Jepang, 

terdapat pula implikasi terhadap cara pengajaran seorang pengajar bahasa Jepang 

mengenai modalitas dalam bahasa Jepang. Karena menurut Tarigan dalam bukunya 

yang berjudul “Pengajaran Analisis Kontrastif Bahasa” menyatakan bahwa justru 

pengajarlah yang menjadi sentral, sehingga pengajar bahasa Jepang pun harus dapat 

menguasai modalitas dalam bahasa Jepang, agar bisa menyampaikan kepada 

pembelajar dengan baik dan benar, karena bahan pengajaran bahasa Jepang yang 
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lengkap saja tidaklah cukup, guna untuk mengurangi kesalahan (goyou) yang 

ditimbulkan akibat bahan pengajaran bahasa Jepang yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan para pembelajar bahasa Jepang di Indonesia dan cara pengajaran yang 

disampaikan oleh pengajar bahasa Jepang yang kurang komunikatif dan kurang aktif. 

Lalu, terdapat juga implikasi terhadap metode pengajaran dan media pembelajaran, 

agar pengajar dan peneliti bahasa Jepang menciptakan suatu metode pengajaran dan 

media pembelajaran yang lebih inovatif lagi, khususnya metode pengajaran dan media 

pembelajaran mengenai modalitas dalam bahasa Jepang.  

 

C. Rekomendasi 

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak hal yang dapat  

diteliti mengenai penggunaan youda, mitai da sebagai modalitas epistemik. Saran 

untuk penelitian selanjutnya yaitu meneliti analisis kesalahan penggunaan youda, mitai 

da pada pembelajar bahasa Jepang, suatu media pembelajaran mengenai penggunaan 

youda, mitai da sebagai modalitas epistemik,  media pembelajaran mengenai 

modalitas/modalitas epistemik yang lain, atau penelitian mengenai penggunaan 

modalitas epistemik jenis yang lain. Penelitian ini menggunakan analisis novel, komik, 

majalah, dan angket. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan 

analisis media pers atau media yang lain, dan mungkin dapat dilakukan penelitian yang 

memfokuskan pada angket dan bahan ajar saja. Untuk penelitian selanjutnya peneliti 

juga ingin melakukan analisis penggunaan youda, mitai da yang berfokus pada 

percakapan langsung untuk melihat kecenderungan pemakaian youda, mitai da pada 

kegiatan percakapan sehari-hari. 

 

 

 


