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BABIV 

SIMPULAN 

I .  Munculnya pemakaian tingkat tutur bahasa baik pada bahasa Jepang maupun 

bahasa Jawa pada mulanya dikarenakan adanya stratifikasi masyarakat akibat 

dari sistem feodal yang berlaku pada sistem pemerintahan dan bermasyarakat 

baik di Jepang maupun di Jawa. 

2. Dari segi pembentukan suatu ragam bahasa hormat penulis dapat 

menyimpulkan beberapa persamaan yang terdapat pada pembentukan ragam 

bahasa hormat pada bahasa Jepang dengan bahasa Jawa. Adapun persamaan 

persamaan tersebut adalah : 
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a. Suatu ragam bahasa hormat ditentukan oleh kata-kata yang menyusun 

kalimat tersebut. Kata-kata tersebut adalah kata-kata yang memiliki 

nilai rasa hormat. 

b. Perubahan ke dalam suatu ragam bahasa hormat dilakukan dengan 

merubah atau mengganti kata-kata penyusun ragam bahasa tersebut ke 

bentuk yang lebih hormat. 

c. Terdapat perubahan dalam proses penyebutan atau pemanggilan 

seseorang yang memiliki tingkat atau kedudukan yang lebih tinggi dari 

pembicara ke bentuk pemanggilan yang lebih hormat, baik itu orang 

pertama, orang kedua maupun orang ketiga. 

d. Imbuhan juga dapat menjadi faktor penentu dalam pembentukkan 

suatu ragam bahasa hormat. 

e. Perubahan kata terjadi tidak menimbulkan perubahan struktur kalimat 

maupun perubahan makna kata ataupun kalimat. Hanya mengalami 

peningkatan nilai rasa hormat. 

3. Selain persamaan, penulis pun menyimpulkan beberapa perbedaan yang 

terdapat pada proses pembentukan suatu ragam hormat dalam bahasa Jepang 

dengan bahasa Jawa. Adapun perbedaan-perbadaan itu adalah : 

a. Perubahan verba dalam bahasa Jawa menimbulkan suatu verba yang 

baru dengan arti yang sarna, sedangkan dalam bahasa Jepang tidak. 
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b. Hampir semua kata dalam bahasa Jawa memiliki padanan dalam 

bentuk yang lebih hormat, sedangkan dalam bahasa Jepang hanya 

beberapa kata yang memiliki padanan dalam bentuk hormat. 

c. Dalam pembentukan ragam bahasa hormat dalam bahasa Jawa 

terdapat banyak imbuhan penyusun atau pelengkap suatu kata dalam 

ragam bahasa hormat yang juga mengalami perubahan ke dalam 

bentuk imbuhan yang lebih hormat, sedangkan dalam bahasa Jepang 

suatu ragam bahasa hormat hanya ditandai dengan pelakatan imbuhan 

o - ( ± - ) at a u g o- ( - )  saja. 

d. Sebuah kata kerja pada bahasa Jepang dapat diubah ke dalam bentuk 

hormat dengan beberapa bentuk pola yang berbeda, sedangkan dalam 

bahasa Jawa sebuah kata kerja hanya memiliki satu perubahan saja 

dalam bentuk hormatnya. 

3. Dari segi pemakaian ragam bahasa hormat, baik dalam bahasa Jepang maupun 

bahasa Jawa, ragam bahasa hormat ini digunakan ketika berbicara dengan 

seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari si pembicara ataupun 

ketika berbicara dengan seseorang yang memiliki tingkat keakraban yang 

tidak terlalu dekat. 

4. Dalam bahasa Jepang, ragam bahasa hormat juga digunakan ketika pembicara 

berbicara dengan seseorang yang berada di Juar kelompok atau golongannya. 

Sedangkan dalam masyarakat Jawa yang tidak mengenal sistem masyarakat 
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seperti itu, pemakaian ragam bahasa hormat tidak digunakan untuk jenis 

hubungan seperti itu. 

Kata kerja dalam bahasa Jepang dapat di bentuk dengan bermacam-macam 

cara yaitu: 1 .  # /-Z 

2.  h5/5h% 

3 . # / < t & %  

f)  #el  I#/'-115J Jr f25/525J JEW, 

a ##k.7kt% #±h±# #  

9) DZ $ 9 » 9 k t %  3bh±# 

Namun dalam cara pembentukan kata kerja dalam bahasa Jawa hanya dengan 

satu cara yaitu ngoko dan krama saja 

#)%re] Ngoko of) #is] Krama of) #] 

kZ Teka Rawuh 

#t Ngombe Ngunjuk 



LAMPIRANl 

Data yang di analisa Bahasa Jepang 

1 .  # A l t » L R » ± b  (hal.9) 
Ibu ada di rumab? 

2. 6 ,  t < & A k t t & ± L t.  (hal.9) 
Saya sudah makan banyak. 

3. L#Rb'Uk2» ,  »L&BI)c67Uc)h, (hal.25) 
Maaf mengganggu, boleh ( tolong ) bukakan jendelanya sedikit. 

4. I±AI±, 6 5 L b 2 ° 9  ±L t # .  (hal. 22) 
(Anda) sudah makan siang? 

5. H # A h & b » ± L .  (hal.25) 
Tuan Tanaka menulis ini. 

6. {&to&#& <h±Lt,  (hal.74) 

Dia menuliskan surat ini buat saya. 

7 #&BS#Hh#kt9 ±J. .(hal.31) 
(Bapak) Kepala Sekolah sedang keluar. 

8. '/±lt0Ff&#l < t v ± L t .  (hal.74) 
Pak Guru menuliskan surat ini buat saya, 

9. > € k k t - C K ± # v  (al.22,30) 
Silahkan (anda) lihat! 

10. ZhcI, c # b vvt L # 9  ±. (hal.34) 
Kami semua akan menunggu kedatangan Bapak. 

1 1 .  <k#&#iL±) (hal.34) 
Segera akan saya bawakan teh. 

12. t ~ A I ± » » - L R U » ± b » ,  (hal. 22) 
(Apakah) Tuan Taeko ada? 
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13 .  UV - # ## 9  #b. (hal. 61) 
Kapan (dia) pulang? 

14. kc#ft<tv, (hal.60) 

Semua akan menunggu. 

15. b r o 2 # b < t # ,  (hal.60) 

Tunggulah sebentar 

16. ###kDSbC#kbc. (hal.59) 
Tamu menunggu disini. 

17. THt: Iha, EA, #Al±l»Tr7D9 ±h] (hal. 28 )  
Anak  :  "bu, ayah kira-kira pulang jam berapa?" 

I 8. 

# # :  ha, A8l±±#7k52#6#, J  (al.28 ) 

lbu : "Ya, malam ini kira-kira sampai jam sepuluh 

19. A : I - ± .  (hal. 28) 
Saya pergi dulu. 

Selamat jalan 

2 1 .  (fi n 5 9 z 5  (40%, 4 % 8 - ( » o L 8 / l ± 2 W G L  

(hal.54) 

Karena kelihatannya hujan (akan) turun, tidakkah lebih baik kalau (anda) 
membawa payung? 

22. bolt/@6{Utv»2uv»± (al. 55) 
Menurut saya orang itu tidak tahu apapun. 

23. bohl±#7ADS+A6v»LA»±), (hal.66) 
Orang itu memilik:i dua belas anak. 

24. U 7 & # 2 k t 9  ± L t i  (hal.9) 
Apakah (anda) sudah membeli tiket? 



25. )»Co[ Cb5. (ha1.20) 
Kehidupan luar negeri yang pertama kali. 

26. k#Cl»&#DC»kb, (hal. 84 ) 
Apa yang anda ajar di Universitas. 

27. L I i < # f b k t C < t v » ± u k b  (hal.67) 
Berkenankah anda menunggu sebentar. 

28. ht#?i. (hal.1 9) 
lni Buku. 

29. (±$3%. (hal. 20) 
Sayamakan. 

30. I±kt5. (hal.20) 
Saya bangun jam 6. 

3 1 .  A6#(f#CJ>, (hal. 74) 
Sekarang pun (anda) bekerja? 

32. t ,  t<A&t. (hal.9) 
Saya sudah makan banyak. 

33. 6 ,  £<t. (hal.23) 
Sudah makan. 

34. t < A I ± Z i .  (hal. 23) 
(Apakah) Taeko ada? 

35. > E C < h ! (a l . 2 3 )  
lihat lab! 

36. A : W g c 4 h  (hal. 26)  
(Wah), cuacanya bagus ya. 

37 B : ,  I A ' c ha ,  (hal. 26) 
!ya, cuacanya benar-benar bagus. 
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Bagaimana menurut (pikiran) Bapak tentang masalah ini? 

39. #kl±fr&--9A&tt. (hal. 57)  
Kemarin adik membeli ape! di supermarket. 

40 #AUVW±HS--9A&tr9±U• (hal. 57)  
Kemarin, Tuan Tanaka membeli ape! di supermarket 

41 .  Z±Al±#49 Ltm» (hal. 58) 
Apakah suami anda pulang kerumah? 

42. O k # vV C <K t ,  (hal. 60) 
Tulislah dikertas ini! 

43. Ok# <ti&v, (hal. 60) 
Tulislah dikertas ini! 

44. b0Al±7{21-A%v± (hal. 66 ) 
Orang itu merniliki dua belas orang anak 

45. 'kl±lob ~v »± Lt» (hal.67) 
Apa yang dikatakan Guru? 

46. '±ltla2#-Lv±Lb (hal. 67)  
Apa yang dikatakan Guru? 

47. L I < # C < h ± u k b  (hal.67) 
Berkenankah menunggu sebentar 

48. 7AJh0k¥CHA#l%#k± (hal. 5 8 )  
Mengajar bahasa Jepang di Universitas Amerika. 

49. A H (t # L C » b  %  (hal. 74) 
Sekarang pun (anda) bekerja? 

50. ;E : ALI '# /± I t ,  A {Jr € U L 8 » ± 2 ,  

Murid : Pak Yamada hari ini ada sampai jam berapa? 

'#t/± : 6 ± c u » U Z I ± # c J  

Guru : Sampai jam 6. 
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51. A 

:  Saya bekerja sebagai guru SMA di negara saya. 

B : z 5 ( # b ,  { % # C L 8 » ± b ,  

:  Benarkah? Anda mengajar apa? 

c :#%&#V»±. 

:  Saya mengajar matematika 
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Data yang di analisa Bahasa Jawa 

1. Aku wes mangan akeh 

Aku sudah makan banyak. (ha!. I I) 

2. Pak Guru ngendika apa? 

Pak Guru bicara apa'? (ha!. 67)  

3. Omahe lorn. 

Rumahnya dua (ha!. 43 )  

4. Kowe tekaa wingi, aku nanggap wayang. 

Panjenengan rawuha wingi, adalem nanggap wayang 

Coba kalau anda datang kemarin, saya memutar wayang (hal. 67 ) 

5. Panjenengan badhe tindak dhateng pundi? 

Kamu akan pergi kemana? (ha!. 63 )  

6. Lenggah rumiyin 

Silahkan duduk dulu! (hal. 48 ) 

7. B :  Manawi mriksani sendratari ing Prambanan kadospundi? 

B : Bagaimana kalau melihat Sendratari di Prambanan? 

A : Nyuwun pangapunten, kula sarnpun nate ningali, manawi 
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sanesipun kemawon? 

A : Mohon maaf. Saya sudah pernah melihat, bagaimana kalau yang 

lainnya (hal.87 ) 

8. Jarite digawa mulih. 

Kainnya dibawa pulang. (hal. 72) 

9. Gandrik... dhompetku keri, mangka kebak dhuwit! 

Aduh....dompetku ketinggalan, padahal uangnya penuh! (hal. 43)  

IO Pak Sani mundhut buku saking lebet lemantun. 

Pak Sani mengambil buku dari dalam lemari. (hal.62 ) 

1 1 .  Dalem badhe ndherek dhateng Sala kepareng menapa boten Bu? 

Saya mau ikut ke Solo, boleh apa tidak Bu? (hal. 63 ) 

12. Murid: Wonten Ibu guru ngandika manawi saking Sastra Nusantara menika .. 

angel pados padamelan 

Murid : Ada Ibu guru yang bilang, kalau lulus dari sastra Nusantara itu s 
usah buat mencari pekerjaan. (hal.82 ) 

13 .  Guru : Sapa sing kandha, gene Wening kae durung nganti di wisudha wis 

nyambut gawe 

Guru :  Siapa yang bilang, buktinya Si Wening belum sampai lulus sudah 
bekerja. (hal. 8 2 )  

14. Sampingipun dipunampil kondur 

Kainnya dibawa pulang (hal. 72) 

15 .  Sampeyan lungguh rumiyin 

Silahkan anda duduk dulu. (hal.48 ) 

16 .  Kula diken tumbas tumbas rokok 

Saya disuruh membeli rokok (hal.48) 



17. Kowe kulina turu awan hal. (42) 

Kamu biasa tidur siang 

18. Kula sampun dhahar 

Saya sudah makan (hal. 1 1  )  

19 Bukune wis dipundhut panjenengane 

Buku itu sudah diambilnya (hal. 43 ) 

20 Panjenengan badhe dhahar 

Anda ingin makan? (ha!. 50 ) 

21 .  Ibu ana neng omah? 

Apakah Ibu ada dirumah? (hal. I I) 

22. Pak Lurah arep kokaturake buku iki? 

Pak Lurah badhe panjenengan aturaken buku punika? 

' Pak Lurah akan engkau beri buku ini?' (hal.66) 

23. lbu ana neng omah? 

Apakah lbu ada dirumah? (hal.11 ) 

24. Kang lbu wonten ing griya? 

Apakah lbu ada dirumah? (hal.11 ) 

25. Aku wes tuku tiket 

Saya sudah membeli tiket (hal . 1 1 )  

26. Kula sampun tumbas tiket 

Saya sudah membeli tiket (hal. 1 1  )  
27. Aku arep lunga dhisik 

Aku mau pergi dulu (hal. 40 ) 

28. Bocah iku tuku jagung neng pasar 

Anak itu beli jagung di pasar (hal. 4 1 )  
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29. Alm wes mangan akeh 

Saya sudah makan banyak (hal.10) 

30. Jarite digawa mulih 

Kainnya dibawa pulang (hal. 73) 

3 1 .  Sampeyan arep mangan 

Anda ingin makan? (hal.50) 

32. Pak Sastro, paringane iket wis daktampa. 

Pak Sastro, paringanipun dhestar sampun kula tarnpi. (hal.66) 
'Pak Sastro, pemberian bapak yang berupa ikat kepala telah saya terima' 

33. Buku iki wis diparingake bapak marang aim 

Buku punika sampun dipunparingaken bapak dhateng kola 

'Bulcu ini telah diberikan bapak kepada saya' (hal.64) 

34. Pak Sastro, paringane iket wis daktampa. 

Pak Sastro, paringanipun dhestar sampun kola tampi. (hal.65) 
'Pak Sastro, pemberian bapak yang berupa ikat kepala telah saya terima' 

35. Apa si Tinah wis koktukokake obat? 

Menapa Pun Tinah sampun panjenengan pundhutaken obat'? 

Apa si Tinah sudah anda belikan obat? 

36. Omahe anyar apik banget 

Dalemipun enggal sae banget 

Rumahnya barn bagus sekali 
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