
BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah mengumpulkan data, teori dan melakukan analisis, dari hasil analisis 

penulis mengenai prefiks penegasi dalam bahasa Jepang, maka perulis dapat 

memberikan kesimpulan yang akan disajikan pada bab empat ini sebagai berikut: 

I .  Prefiks penegasi yarg terdiri dari prefiks fu-, mu-, hi- dan mi- memiliki arti 

dan pemakaian yang hampir sam; Prefiks ini memiliki arti 'tidak", "tidak 

ada" belm (negasi). 

2. Berdasarkan penggunaannya, sebagai berikut: 

• Prefiks penegasi fit. mu- .  hi- Jan mi- dapat melekat pa a nomina dan 

adjektiva na. Pretiks fu- pada umumnya melekat pada adjektiva na, 

sedangkan prefiks m u -  umumnya melekat pada nomina. Dari keempat 

prefiks in i ,  hanya hi- yang dapat dilekati oleh sufiks tki, dan hanya 

prefiks mi- yang berimplementasi at mengacu kepada waktu. 

• Prefiks fu- digunakan untuk menyangkal pernyataan atau perbuatan, 

• Prefiks mu- digunakan untuk menegaskan suatu keadaan, 

• Prefiks hi- digunakan untuk menyangkal keputusan, dan 

Prefiks mi- digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang ditunjukkan 

oleh waktu. 
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3. Dari segi makna, makna yang terkandung dari masing-masing prefiks ini 

adalah: 

• Prefiks fi- mengandung arti " -dewanar,-shinai ataupun "ga nafdan  

memiliki padanan dalam bahasa Indonesia "t idak. Ciri khas prefiks ini 

adalah sebagian besar kata-kata yang diawali oleh "fie-" mengandung 

nuansa negatif atau dapat dikatakan bermakna buruk atau jelek" ,  

walaupun ada juga yang memiliki nuansa makna positif ataupun netral, 

tetapi jumlahnya sangat sedikit. 

e Prefiks mu- memiliki padanan arti dalam bahasa Indonesia "tidak. tidak 

ada atau t a n p a ,  dalam bahasa Jepang prefiks in i  mengandung arti "ya 

nafjuga bersinonim dengan " nasht. Prefiks m u -  lebih banyak memi l i k i  

n uansa  makna "tidak m e m i l i k i  dari kata dasar yang dilekatinya. Prefiks 

mu- unemberikan nuansa makna positif yang mavoritas memberikan arti 

"tidak ada bandingannya". Prefiks ini juga berfungsi untuk memperkuat 

atau mengaskan. 

• Prefiks hi- me mili ki  arti "-dewanat dan m e m i l i k i  padanan kata dalam 

bahasa Indonesia "tidak", "bukan" dan juga "anti 

• Prefiks mi- memiliki arti mnada- te inaf dan memiliki arti dalam bahasa 

Indonesia "belum". Dari keempat prefiks pencgasi bahasa Jepang, hanya 

prefiks mi- yang mengandung makna belum dan berimplementasi atau 

mengacu terhadap waktu. 
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4. Keempat prefiks penegasi tersebut tidak hanya memiliki nuansa makna 

negatif, tetapi juga memiliki nuansa makna positif ataupun nctral walaupun 

jumlah yang dimil iki hanya sedikit bila dibandingkan dengan makna 

negatifnya, Juga menunjukkan makna "tidak memiliki" serta berimplikasi 

terhadap waktu. 

5. Dalam akupan pemakaiannya, prefiks fiu- bertumpang tindih dengan mu- dan 

hi-. Tetapi, hanya prefiks hi- yang dapat diikuti dengan safiks '--teki, dan 

hanya prefiks mi- yang m e m i l i k i  arti "belum'. 

6. Dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan negasi dapat berupa afiks (imbuhan/ 

setsuji) khwsusnya prefiks (awalan/ scttouji) yang dianalisis dalam skripsi ini, 

sedangkan negasi dalam bahasa Indonesia berupa bentuk bebas tidak, bukan, 

iangan dan belum. Atau dengan kata lain, negasi dalam bahasa Jepang berupa 

afiksasional dan leksikal dalam bahasa Indonesia. 
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