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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Persamaan Kalimat Inversi Bahasa Jepang dan Kalimat Inversi Bahasa 

Indonesia 

a. Terdapat pergeseran fungsi sintaksis pada struktur kalimat inversi kedua 

bahasa. Struktur urutan fungsi sintaksis atau konstruksi kalimat inversi 

bahasa Indonesia sama atau hampir sama dengan kalimat-kalimat inversi 

bahasa Jepang terjemahannya. Persamaan struktur kalimat inversi kedua 

bahasa yaitu sama-sama berupa strukturnya diacak menjadi tidak seperti 

kalimat pada umumnya.  

b. Terdapat penghilangan subjek pada beberapa kalimat inversi kedua bahasa, 

sehingga tidak ada subjek dalam beberapa kalimat inversi kedua bahasa 

tersebut.  

c. Struktur kalimat inversi kedua bahasa tersebut sama-sama bisa diubah 

kembali menjadi struktur pada umumnya atau struktur kalimat normatif. 

Caranya dengan mengacak kembali struktur fungsi sintaksis kalimat inversi 

tersebut menjadi struktur kalimat normatif pada umumnya, selain itu dapat 

juga dengan menambahkan subjeknya. 

d. Partikel yang digunakan dalam kalimat inversi kedua bahasa sama-sama 

menandakan jenis kalimatnya. Jenis kalimat kedua bahasa sama-sama bisa 

dilihat dari makna yang ditimbulkannya, yaitu jenis kalimat berita, kalimat 

perintah, dan kalimat tanya.  

e. Bagian yang dipentingkan dalam kalimat inversi kedua bahasa tersebut 

letaknya di depan kalimat. Fungsinya untuk menekankan atau 

memfokuskan pada bagian yang dipentingkan tersebut, sehingga maknanya 

pun sama.  
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2. Perbedaan Kalimat Inversi Bahasa Jepang dan Kalimat Inversi Bahasa 

Indonesia  

a. Struktur kalimat inversi bahasa Jepang predikatnya berada di akhir kalimat, 

sedangkan struktur kalimat inversi bahasa Indonesia predikatnya selalu di 

awal kalimat. Struktur fungsi sintaksis kalimat inversi bahasa Jepang 

sebagian besar polanya predikat berada di akhir kalimat, yaitu Predikat-

Subjek, Objek-Predikat, Keterangan-Predikat, Predikat, Keterangan-

Predikat, Keterangan-Subjek-Predikat, Subjek-Objek-Predikat, Keterangan 

-Subjek-Predikat, Predikat, Subjek-Pelengkap-Predikat, Predikat, Subjek-

Objek-Predikat, Predikat, Keterangan-Objek-Predikat, Predikat, Subjek-

Keterangan-Predikat, Predikat, Keterangan-Predikat, tetapi terdapat 

beberapa pola predikat tidak di akhir kalimat, yaitu Predikat-Subjek, Obek-

Predikat-Subjek, dan Predikat-Pelengkap, terdapat juga kalimat bahasa 

Jepang yang polanya bukan merupakan kalimat inversi, melainkan pola 

kalimat normatif, yaitu Objek-Pelengkap-Predikat, Subjek-Objek-

Pelengkap, Pelengkap-Predikat, Objek-Predikat, Subjek-Predikat, 

Keterangan-Predikat-Pelengkap, dan Predikat, Subjek-Predikat. Sedangkan, 

struktur fungsi sintaksis kalimat inversi bahasa Indonesia semua polanya 

diawali dengan predikat kemudian subjek, yaitu berpola Predikat-Subjek, 

Predikat-Keterangan, Predikat-Subjek dengan Keterangan, Predikat-

Pelengkap-Subjek, Predikat, Predikat-Objek dengan Keterangan, Predikat-

Subjek-Pelengkap, Predikat-Objek-Subjek, Predikat-Objek-Pelengkap, 

Predikat-Pelengkap, Predikat-Pelengkap-Objek.  

b. Jenis kalimat bahasa Jepang berdasarkan makna yang ditimbulkannya dapat 

dilihat dari partikel akhir dan bentuk verbanya. Sedangkan, jenis kalimat 

bahasa Indonesia berdasarkan makna yang ditimbulkannya dapat dilihat dari 

partikel yang melekat pada suatu kata atau akhiran yang melekat pada suatu 

kata dalam kalimat tersebut.  

c. Jenis kalimat inversi bahasa Jepang terbagi menjadi tiga jenis yaitu Short-

distance scrambling (S-scrambling), Middle-distance scrambling (M-

scrambling), dan Long-distance scrambling (L-scrambling). Sedangkan, 

jenis kalimat inversi bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi empat jenis, 



153 
 

Luke Lianna, 2021 
ANALISIS KONTRASTIF KALIMAT INVERSI BAHASA INDONESIA DAN BAHASA JEPANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

yaitu kalimat inversi deklaratif yang terbagi menjadi empat jenis yaitu 

kalimat inversi deklaratif aktif, kalimat inversi deklaratif pasif, kalimat 

inversi deklaratif berpredikat ‘ada’ dan kalimat inversi deklaratif ekuatif; 

kalimat inversi imperatif; kalimat inversi interogatif yang terbagi menjadi 

dua jenis yaitu kalimat inversi interogatif informatif dan kalimat inversi 

interogatif konfirmatif; dan kalimat inversi eklasamatif.  

 

3. Situasi Ketika Kalimat Inversi Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang 

Digunakan 

Kalimat inversi bahasa Indonesia dan bahasa Jepang dapat digunakan 

ketika situasi formal dan non formal. Kalimat inversi bahasa Indonesia dan 

bahasa Jepang dapat digunakan ketika situasi formal kepada orang tua atau 

orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Kalimat inversi bahasa 

Indonesia dan bahasa Jepang dapat digunakan ketika situasi non formal kepada 

pembaca, atasan, bawahan, orang tua atau orang yang lebih tua, orang yang 

lebih muda, orang yang setara atau tidak berbeda umurnya, dan orang yang 

dihormati. Namun, terdapat beberapa kalimat inversi bahasa Indonesia yang 

digunakan ketika situasi non formal kepada orang yang lebih tua, orang yang 

setara, orang yang lebih muda, dan bawahan, dalam kalimat terjemahan bahasa 

Jepangnya bukan merupakan kalimat inversi. 

 

Tabel 5.1 Situasi Ketika Kalimat Inversi BI dan BJ Digunakan 

Kepada Siapa 

Digunakan 

Situasi Kalimat Inversi BI dan  BJ 

Formal Non Formal 

Orang tua/ orang yang 

lebih tua 
√ √ 

Orang yang lebih muda √ √ 

Pembaca - √ 

Atasan - √ 

Bawahan - √ 

Orang yang setara/ 

tidak berbeda umurnya 
- √ 

Orang yang dihormati - √ 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kontrastif kalimat invers i 

bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, perbedaan kalimat inversi bahasa Jepang dan 

bahasa Indonesia dan juga jenis kalimat inversi bahasa Jepang yang tidak dapat 

berpadanan dengan kalimat inversi bahasa Indonesia dapat menyebabkan 

pembelajar bahasa Jepang di Indonesia akan mengalami kesulitan dalam 

mempelajari kalimat inversi bahasa Jepang dan dalam menggunakan jenis kalimat 

tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya tindak lanjut untuk menata dan 

merevisi materi pembelajaran kalimat inversi bahasa Jepang di Indonesia dengan 

lebih baik lagi. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan makna kalimat 

dilihat dari konteksnya secara pragmatik, sehingga dapat diketahui situasi ketika 

kalimat inversi bahasa Jepang dan bahasa Indonesia digunakan dan kepada siapa 

kalimat tersebut digunakan. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan pembelajaran 

mengenai materi tentang kalimat bahasa Jepang dilihat dari konteksnya secara 

pragmatik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian yang dilakukan ini hanya berkisar pada kalimat inversi bahasa 

Jepang dan bahasa Indonesia yang dikaji dari segi konstruksinya dalam lingkup 

sintaksis dan sedikit menyinggung dalam lingkup pragmatik mengenai situasi 

ketika kalimat inversi bahasa Jepang dan bahasa Indonesia digunakan. Oleh karena 

itu, peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap 

cabang linguistik yang lain seperti fonologi, morfologi, semantik, dan lain-lain agar 

memperoleh hasil yang lebih menyeluruh mengenai kalimat inversi bahasa 

Indonesia dan bahasa Jepang. 

Pengetahuan tentang kalimat inversi tidak cukup hanya didapatkan dari buku 

linguistik dan tata bahasa saja karena informasi yang didapatkan sangat terbatas. 

Oleh karena itu, pembelajar dan pengajar bahasa Jepang bisa melakukan penelit ian 

atau mencari literatur tambahan mengenai kalimat inversi. Penelitian ini pun hanya 

berkisar pada analisis kontrastif kalimat inversi bahasa Indonesia dan bahasa 

Jepang yang datanya berasal dari novel ‘Cantik Itu Luka’ karya Eka Kurniawan dan 

novel terjemahannya Bi wa Kizu oleh Ota Ribeka. Oleh karena itu, penelit i 

selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian lanjutan dari sumber data lain 
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seperti koran, film, komik, majalah, dan lain-lain yang lebih dapat memenuhi data 

penelitian selanjutnya.  

 

C. Implikasi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan 

materi pembeajaran yang dianggap sulit ataupun yang dianggap mudah bagi 

pembelajar dan pertimbangan pemilihan metode pembelajaran bahasa Jepang yang 

sesuai, sehingga pengajar bahasa Jepang dapat meningkatkan kemampuan 

pembelajar dalam mempelajari bahasa Jepang. Penelitian ini juga dapat bermanfaat 

bagi pembelajaran bahasa Jepang mengenai materi yang berhubungan dengan 

makna kalimat dilihat dari konteksnya secara pragmatik. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang penerjemahan teks Jepang-Indones ia 

maupun sebaliknya, terutama penerjemahan kalimat inversi, karena hasil penelit ian 

ini berupa deskripsi penjelasan mengenai kalimat inversi bahasa Indonesia dan 

kalimat inversi bahasa Jepang yang dapat mengungkapkan suatu padanan kalimat 

yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan bidang penerjemahan. 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan penelit ian 

kontrastif bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, karena kedua bahasa tersebut 

memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing yang dapat dilihat dari hasil 

penelitian ini yaitu deskripsi tentang persamaan dan perbedaan antara kalimat 

inversi bahasa Indonesia dan kalimat inversi bahasa Jepang, juga dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan penelitian sintaksis dan pragmatik bahasa Indonesia 

dan bahasa Jepang. 


