
BAB IV 

KESIMPULAN 

Sikap dan karakteristik masyarakat Jepang umumnya sulit dikatakan atau 

ditebak j ika hanya baru bertemu pertama kali . Untuk dapat memahami maksud dan 

tujuan mereka diperlukan kesabaran agar kita betul-betul memahaminya. Ketika 

berkomunikasi, orang-orang Jepang cenderung untuk tidak sampai pada titik 

persoalan secara lugas, melainkan kita akan mendapatkan hal yang samar. Pertama 

kali setelah perkenalan resmi. teh hijau akan dihidangkan secara sempurna. Ini 

merupakan saat yang tepat untuk suatu pembicaraan kecil.  Topik utama mungkin 

mulai disentuh belakangan atau bahkan tidak dibicarakan sama sekali pada ujaran 

pertarna, maka kita harus dapat bersabar dan menunggu ujaran-ujaran selanjutnya 

untuk membicarakan hal-hal yang lebih penting. Kita harus berusaha untuk tidak 

membuat pernyataan yang mendahului, karena hal itu dianggap kasar atau tidak 

sopan bila diajukan secara langsung. 

Dalam pola komunikasi masyarakat Jepang, aizuchi ( b J t, )  merupakan 

bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan, sebab hal itu sudah menjadi suatu 

kebiasaan mereka sehari-hari antuk menimpali pembicaraan. Dengan cara seperti itu 

berarti mereka memperhatikan lawan bicara dengan menggunakan ungkapan 

ungkapan pendek seperti: hai, ee, soo desu ka, so desu ne, hontoo, naruhodo dan 

sebagainya. Dengan fungsi dan kegunaan aizuchi yang telah dijelasken di bab 
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sebelumnya, maka akan membuat arus pembicaraan menjadi lancar dan saling 

mcngerti satu sama lain. Hal ini akan menjadi lain apabila aizuchi (bl3t) tidak 

dipergunakan dalarn suatu percakapan, sebab akan menimbulkan perasaan tidak enak 

atau kesalahpahaman tentang apa yang dibicarakan. 

Dalam sebuah percakapan, Aizuchi ( dvJ,) harus digunakan secara 

tepat dengan melihat kondisi yang ada, formal meupun informal. Ketika 

berkomunikasi secara langsung umumnya aizuchi (bvji) yang dipakai hanya 

ungkapan-ungkapan pendek atau melalui bahasa tubuh seperti membungkukkan 

badan. Sementara dalam pembicaraan melalui telepon, adanya aizuchi (d\Ji) 

sangatlah pcnting, scbab lawan bicara di telepon tidak dapat melihat cksprcsi 

pembicara. Dengan ungkapan pendek di telepon dapat memberikan arti bahwa lawan 

bicara menanggapi dengan serius perkataan si pembicara. Sebaliknya jika aizuchi 

(blot) tidak ada, maka memberikan kesan pembicaraan kita tidak menarik. 

Apalagi kalau diam saja tidak ada reaksi atau sahutan, maka si pembicara akan 

mengatakan moshi-moshi berkali-kali remastikan apakah lawan bicara masih berada 

di sana. Hal ini sudah merupakan kebiasaan bagi mereka agar komunikasi lebih hidup 

dan bervariasi. 



aizuchi 

chichi 

chotto 

gyookee 

gyookoo 

haha 

kohai 

non-verbal 

okasan 

otoosan 

senpai 

verbal 

47 

GLOSARI 

: menimpali perkataan si pembicara secara berkesinarnbungan 

dengan ungkapan-ungkapan pendek, sebagai pertanda bahwa 

lawan bicara menyimak dan memperhatikan apa yang 

diucapkan oleh si pembicara 

: ayah saya 

: sedikit 

: kunjungan kasiar 

: kehadiran kaisar 

: ibu saya 

:bawahan 

:  ungkapan yang dinyatakan dalarn bentuk ekspresi wajah atau 

sikap tubuh sebagai pengganti ungkapan verbal 

: ibu 

: ayah 

: atasan 

: ungkapan yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau 

tulisan 
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