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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Pada dasanya pronomina penunjuk arah pada bahasa Jepang adalah 

kata ganti yang dipakai untuk menunjuk arah. Pronomina ini merupakan bagian 

dari sistem ko, so, a, do, dimana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1 .  Pronomina penunjuk arah merupakan kelompok pronomina persona ketiga 

/perihal yang sedang dibicarakan dalam bahasa Jepangnya disebut ((}3 

(Tashoo). 

2. Pronomina penunjuk arah merupakan kelompok j[%6] (Shijj 

daimeishi) yang artinya pronomina penunjuk/pronomina demonstratif. Di 

dalam kelompok ini digolongkan sebagai penunjuk arah yang dalam bahasa 

Jepangnya disebut '[5] (Ho0koo) atau h f (Ho0gaku). 

3. Pronomina penunjuk arah dalam bahasa Jepang menggunakan kata % 

(kochira) bila dekat si pembicara, Z (Sochira) bila dekat 

sipendengar, d5 + (Achira) bila jauh dari si pembicara dan si pendengar, 

dimana berfungsi sebagai pronomina penunjuk arah (direksional), tempat 

(lokatif), orang (persona), benda (nomina). 

5. Pronomina penunjuk arah yaitu kata 9 ,  5 0 ,  b5 (Kochira, 

Sochira, Achira) memiliki arti di dalam bahasa Indonesia, yakni : 

9 (Kochira) : ini, sini, disini, arah sini/ini, sebelah sini, pihak sini, 

• 
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yang ini, sehingga arti dasarnya "ini" 

7±(Sochira) : itu, disitu, arah itu, sebelah situ, pihak itu/pihak situ, 

sehingga arti dasarnya "itu" 

d 9  (Achira) : itu/sana, disana, arah sana, sebelah sana, pihak 

itu/pihak sana, sehingga arti dasarnya "itu/sana" 

6. Kata tanya pronomina penunjuk arah adalah 7 (Dochira) berfungsi 

untuk menanyakan sesuatu yang kurang jelas, yakni dipakai untuk 

menanyakan arah (direksional), tempat (lokatif) , orang (persona), pilihan 

diantara dua atau tiga hal. 

7. (Dochira) mempunyai arti kedalam bahasa Indonesia, yakni yang 

mana, arah mana, sebelah mana, siapa, dimana. (Dochira) yang 

tidak berfungsi sebagai kata tanya contohnya, ± t, (dochiramo) 

artinya yang manapun, kedua-duanya. 2 1 ) U Y  (dochirakatoiu) 

artinya bagaimanapun. 

8. 7 5 ,  z 5 ,  b 5 5 ,  5  (Kochira, Sochira, Achira, Dochira) 

merupakan pronomina penunjuk yang lebih sopan dibandingkan pronomina 

penunjuk yang lainnya. Selain itu pronomina penunjuk marah mempunyai 

bentuk percakapan atau informal y ai t u 5 ,  7 ,  b 5 ,  5  

(Kotchi, Sotchi, Atchi, dotchi). 

10 .  5 5 ,  z5, , 5 5  (Kochira, Sochira, Achira, Dochira) 

dapat berfungsi sebagai keterangan nomina bila menambahkan Q+ N (no 

+ Nomina) didepannya. 



PENGGUNAAN 

TEORI 

KOCHIRA SOCHIRA ACHIRA DOCHIRA 

Agency For Cultural - Arah si - Tempat, arah - Arah yang - Menanyakan 
Affairs pembicara orang, benda menunjukkan Arah, tempat, 

berada yang jauh dari si suatu benda dan orang 
pembicara dan yang berjarak dengan tidak 
dekat si lawan jauh dari si tentu. 
bicara. pembicara. 

- Orang, benda, 
tempat si - Menanyakan 
pembicara dua atau lebih 
berada pilihan 

- Tempat ketika 
menjelaskan 
peta, gambar, 
papan tulis. 

- Diri si pembicara 

c 

°' 



------------- - - 

PENGGUNAAN 

TEORI 

KOCHIRA SOCHIRA ACHIRA DOCHIRA 

Kikonomoto - Arah atau - Tempat atau si - Tempat, arah - Menanyakan 
tempat si lawan bicara yang terpisah arah atau tempat 
pembicara atau sekitarnya dari si pembicara yang tidak 
berada maupun lawan menentukannya 

bicara. 
- Benda-benda - Tempat atau 

yang dekat arah yang sudah - Benda yang - Menanyakan 
dengan si dipahami oleh si terpisah dari si sesuatu diantara 
pembicara pembicara pembicara dua atau tiga hal 

maupun lawan maupun lawan 
bicara bicara 

- Pihak yang - Benda-benda - Orang ketiga 
berbicara yang lebih dekat selain si 

dari lawan pembicara dan 
bicara. lawan bicara 

- Orang yang - Pihak lawan 
dekat dengan si bicara atau 
pembicara orang yang 

dekat dengan si 
lawan bicara 



PENGGUNAAN 

TEORI 

KOCHIRA SOCHIRA ACHIRA DOCHIRA 

Francis G. Drohan - Menunjukkan - Menunjukkan - Menunjukkan - Menunjukkan 
arah dan arah dan arah dan aran dan 
merupakan merupakan merupakan merupakan 
kelompok kelompok kelompok kelompok 
pronomina pronomina pronomina pronomina yang 
persona ketiga persona ketiga persona ketiga tidak tentu atau 
yang dipakai yang dipakai yang dipakai tidak pasti, 
untuk untuk untuk dipergunakan 
menunjukkan menunjukkan menunjukkan untuk 
orang, benda, orang, benda, orang, benda, menanyakan 
tempat yang tempat yang tempat yang orang, benda, 
dengan persona dekatdengan berada jauh dari tempat yang 
pertama persona kedua. persona pertama ingin diketahui si 

maupun persona pembicara 
keduaa. 

0c 
0c 



PENGGUNAAN 

TEORI 
' ' I  

KOCHIRA SOCHIRA ACHIRA DOCHIRA 

I  

lori Isa0, • Pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan arah dan memiliki bentuk lain yang 
Takanashi Shino, telah lazim yakni Kotchi, Sotchi, Atchi, Dotchi 
Nakanishi Kumiko, 
Yamada Toshihiro 

• Digunakan sebagai bahasa sopan dari Koko, Soko, Asoko, Doko. 

• Kochira/Kotchi digunakan untuk menunjukkan tempat si pembicara berada seperti di 
telepon, surat dan lainnya. 

• Dochira sama merupakan bahasa sopan dari dare. 

• Dapat digunakan untuk menerangkan kata benda dengan menambahkan no didepan 
kochira, sochira, achira, dochira. 
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4.2. Saran 

Setelah penulis uraikan kesimpulan mengenai pronomina penunjuk 

arah, maka penulis menyarankan kepada para mahasiswa/i yang sedang 

belajar bahasa Jepang dan pelajar bahasa Jepang pada umumnya agar selalu 

menggunakan pronomina penunjuk arah di dalam percakapan dengan situasi 

yang formal dan juga digunakan bila berbicara dengan orang yang lebih tua 

atau kepada orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari si 

pembicara, sehingga kita dapat menunjukkan kerendahan hati dan dapat 

menyatakan rasa hormat kita terhadap lawan bicara atau orang yang 

dibicarakan. 
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Nama 
% 

Jenis Kelamin 
II 

Tempat/tanggal lahir 
##m E 

Agama 
r± ±h 
7JX 

Kebangsaan 
i% 

Alamat 
.(±Ff 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

%#E 

Maesty Annisa 

LR7-7-% 

Perempuan 
±el#t 

25 Mei 1980 1980 ±E 5 25E 
Islam 
2l 

Indonesia 
( 7  

Perumnas Klender, Jakarta Timur 
LR 'U7l. # i h ) l b  

RIWAYAT PENDIDIKAN 

E 

1 .  Tahun 1982 1982 %E 

2. Tahun 1995 
1985 ' 

3. Tahun 1998 1998 %£ 

4. Tahun 2001 2001 %E 

5. Tahun 2003 2003 ?E 

Tamat dari SD 
7] Im-, 0 #€ 

Tamat dari SMP 
5#7 3 0 #3€ 

Tamat dari SMU 
8 7 5 0 #3¢ 

Tamat dari D iBahasa Jepang, Unsada. Unsada08 ZO## ±' 7\ 0 #i¢ 

Tamat dari S . 1 ,  Sastra Jepang, Unsada. Unsada 0 [ At&Bo00 h 0 #¢ 


