
BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah penulis menganalisis penggunaan ungkapan dari modalitas 

toui yang bermakna 'harus' yaitu nakucha, nakya dan -nakerya dalam 

kalimat-kalimat bahasa Jepang yang telah diperoleh dari berbagai buku 

sumber dengan acuan pada teori yang dijabarkan pada bab II, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1 .  Ungkapan modalitas toui nakuchaikenai, nakyanaranai dan 

nakeryanaranai yang bermakna 'harus' merupakan bentuk santai 

atau bentuk variasi lisan dari nakerebanaranai dan nakutewaikenai. 

2. Dalam pengertian maknanya, nakerebanaranai mengandung unsur 

kewajiban yang lebih kuat dibandingkan dengan nakutewaikenai. 
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Sehingga bentuk ragam lisannya yaitu ~nakyanaranai juga memiliki 

makna yang lebih kuat dalam hal merealisasikan kewajiban yang 

dimaksud dibandingkan dengan ~nakuchaikenai. 

3. Ungkapan ~nakuchaikenai dalam penggunaannya memiliki variasi 

bentuk yaitu dengan tetap mengucapkan kata ikenai pada akhir 

kalimatnya, dengan menghilangkan bagian kata ikenainya, dengan 

mengganti ikenai dengan dame da, dengan menambahkan konsonan 

ganda pada suku kata 'cha' serta dapat digunakan juga dalam bentuk 

lampau. 

4. Ungkapan ~nakyanaranai dan ~nakeryanaranai juga memiliki variasi 

bentuk dalam penggunaannya, yaitu sama dengan variasi pada 

penggunaan bentuk ungkapan ~nakuchaikenai. 

5. Pada variasi penggunaan bentuk ungkapan ~nakucha dame atau 

~nakya dame, makna yang dihasilkan adalah masih ada kelonggaran 

atau pilihan bagi pelaku untuk melakukannya atau tidak karena makna 

dame tidak jauh dari makna ikenai yang berarti suatu kewajiban atau 

kelayakan. Berbeda dengan ungkapan yang diakhiri dengan naranai 

pada akhir kalimat, yang memiliki makna kewajiban yang kuat atau 

sesuatu yang harus dilakukan dan tidak ada kelonggaran bagi 

pelakunya. 

6. Bentuk ungkapan modalitas toui nakuchaikenai, nakyanaranai dan 

~nakeryanaranai sebagai variasi lisan dari ~nakutewaikenai dan 
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dan -nakyanaranai 

-nakerebanaranai digunakan dengan melihat situasi komunikasi yang 

terkait dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan serta lawan 

bicara yang diajak berbicara. 

7. Bentuk ungkapan nakuchaikenai, 

-nakeryanaranai sebagai ragam lisan dari bentuk nakutewaikenai 

dan nakerebanaranai tidak hanya digunakan dalam situasi non formal 

tetapi juga dalam situasi formal. Dalam situasi formal, hubungan kedua 

pembicara sudah dapat dikatakan dekat atau akrab. Tetapi untuk 

memperhalus penggunaan kalimatnya dapat ditambahkan kata-kata 

seperti kata A' (-nda) atau AC U (-ndeshou). 

8. Ungkapan nakucha, nakya dan nakerya dapat memiliki makna 

'harus' secara implisit apabila diiikuti oleh kata kerja atau kalimat yang 

berbentuk negatif atau bernuansa negatif. Selain itu dapat memiliki 

makna 'harus' secara implisit juga apabila diikuti oleh kata sifat yang 

berbentuk negatif atau bernuansa negatif. Makna lain yang terkandung 

dalam variasi bentuk ungkapan ini adalah suatu anggapan, 

persyaratan dan ada hubungan sebab-akibat sehingga mendorong 

akan timbulnya makna 'harus' walaupun secara implisit. 
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Setelah menganalisis data-data berupa contoh kalimat dalam bahasa 

Jepang yang menggunakan ungkapan nakucha, nakya dan ~nakerya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa ungkapan ini memiliki arti dan makna 

yang sama dengan ~nakutewa dan -nakereba. Ungkapan ini menghasilkan 

makna suatu keharusan apabila ditambah ikenai atau naranai di belakangnya. 

Tetapi dapat bermakna 'harus' juga walaupun tanpa diikuti oleh ikenai atau 

naranai di belakangnya. Ada kalanya ungkapan-ungkapan ini dapat saling 

menggantikan namun penggunaannya tergantung pada situasi komunikasi 

yang ada pada saat percakapan berlangsung. 

Penulis berpendapat bahwa penggunaan ungkapan madalitas toui 

~nakucha, ~nakya dan ~nakerya ini dapat diteliti lebih lanjut. Pembahasan 

lebih lanjut dapat mengenai perbedaan penggunaan ungkapan ini 

berdasarkan jenis kelamin atau juga mengenai hal lainnya yang mana tidak 

dapat dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini dikarenakan adanya 

keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, mengenai hal ini sekiranya 

dapat menjadi perhatian atau dapat menjadi objek yang dapat diteliti oleh 

peneliti-peneliti berikutnya. 
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