
BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan analisis mengenai modalitas bentuk negatif pada bab JJI, 

dan pengumpulan data serta pengkajian teori yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelurnnya, maka pada bab IV ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

I .  Modalitas adalah pemahaman suatu kalimat yang didasarkan pada kondisi 

dan sikap si pembicara terhadap ha! yang dibicarakan. 

2. Modalitas bentuk negatif adalah pemahaman atas suatu kalimat negatif yang 

dapat berubah makna menjadi kalimat positif tergantung pada kondisi dan 

sikap si pembicara dalam menyampaikan ha! yang dibicarakan kepada 

lawan bicara. 

3. Modalitas bentuk negatif dapat ditandai dengan penambahan L8UV 

-janai atau dengan perubahan bentuk negatifnya pada setiap kelas kata, 

yaitu { I% #6] (adjektiva i), ) I% #ts] (adjektiva na), #6] (nomina), 

dan f#6] (verba). 

4. Pada adjektiva i dan verba memiliki dua macam bentuk pada modalitas 

bentuk negatifnya, yaitu: 

- Adjektiva i: "adjektiva i (present I past) + janai +?"dan 

"adjektiva i negatif (present/ past) +2?" 

-  Verba: "verba (present / past) + janai + ?" dan 

"Verba negatif (present/ past) +2" 
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5. Adjektiva na dan nomina hanya memiliki satu macam bentuk pada 

modalitas bentuk negatifnya, yaitu: 

- Adjektiva na: "adjektiva na negatif (present I past) + ?" 

- Nomina: "nomina negatif (present I past) 9 

6. Modalitas bentuk negatif yang ditemukan pada percakapan antar tokoh 

dalam buku Nihon wo Hanasou - 15 Terna de Manabu Nihon Jijou 

diklasifikasikan menjadi 6 bentuk, yaitu dengan penambahan -janai yang 

memiliki lima variasi ( b 8 ,  A U 8 t ,  U R8 t b L ,  

- U R t c v t ,  oclivh), dan dengan menggunakan bentuk 

negatif dari kata. Ini dapat dianalisis sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Nitta Yoshio yang mengklasifikasikan modalitas bentuk negatif 

menjadi 4, yaitu: 

a) I L 8 t g vv ? ]  janai? dan I--tv? j  -na? 

Modalitas bentuk negatif pada kelas kata, memiliki dua macam bentuk 

yaitu dengan menambahkan -janai setelah kata atau dengan 

menegatifkan bentuk kata menjadi -nai. Pada percakapan antar tokoh 

dalam buku Nihon wo Hanasou - 1 5  Terna de Manabu Nihon Jijou, 

dapat juga ditemukan dua variasi pada janai yaitu -janai kashira dan 

janai kana. 

b) I - A U 8R t b ? ]  -n janan? dan [--t;A U 8 e t ? J  

-nan janai? 

Adanya penambahan / dan 7 A  sebelum janai, guna memberi 

penegasan dan mendorong pendapat si pembicara. 

54 

Universitas Darma Persada 

J 



e) [ - 0 C l ± t h ? y  -no dewanai ka? 

Menunjukkan pernbicara yang menerka-nerka atau rnernperkirakan 

sesuatu. 

d) I L 8 u h ! ]  -janai ka! = tidak ditemukan dalam sumber data. 

Menunjukkan keterkejutan pernbicara saat rnenernukan sebuah fakta 

atau rnenyadari sesuatu. 

7. Secara garis besar, rnakna yang dirniliki rnodalitas bentuk negatif dibagi 

rnenjadi lirna, yaitu: 

a) iken (pendapat), Bl 8. kakunin (memastikan) 

b) #(# kitai (harapan), ii ganbou (keinginan), ±; fw 'an (cemas) 

c) #% z teiji (petunjuk), g youlkyuu (tuntutan), 9 I youbou 

(kehendak) 

d) '#id) #5 kan 'yuu (ajakan), #id b Z susumeru (permintaan) 

e) r4038 jijitsu no hakken (penemuan fakta) = tidak ditemukan 

dalarn surnber data. 
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