
BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, temyata penulis menemukan 

bahwa sistem penulisan R~maji yang biasanya digunakan di kartu nama orang 

Jepang yang berdomisili di Jakarta dan Bekasi adalah sistem Hepburn. 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu MORITA Yasuko dan Ibu 

Hidee Sutalaksana. Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi 

bahwa karena bersifat resmi dan formal, kartu nama hams menggunakan sistem 

Hepburn. Apabila digunakan dalam karya sastra, poster, atau pamflet, maka 

Kunrei-shiki dan Nihon-shiki juga boleh digunakan. Meskipun demikian, sekitar 

tahun 1970an sampai 1980an, masih ada kartu nama yang menggunakan unrei 

shiki. Penulis tidak mendapatkan data berupa kartu nama yang menggunakan 

Kunre-shiki, karena penulis mengumpulkan data pada tahun 2012 dan 2013, 

penulis memperkirakan kartu nama yang penulis dapatkan dicetak pada rentang 

waktu sekitar tahun 2007-2013. 

Penulis juga melakukan wawancara lewat surat elektronik dengan Bapak 

OKAMOTO Norihiko. Beliau adalah pengajar llmu Pengetahuan Sosial di Jakarta 

Japanese School. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis beliau juga 

telah mencari informasi dan bertanya kepada pengajar Bahasa Jepang di Jakarta 

Japanese School. Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi 

bahwa sekarang, dengan kurikulum baru, Romaji diajarkan sejak kelas 3 SD. 

Yang diajarkan masih Kunrei-shiki saja. Akan tetapi, saat ini yang umum 

digunakan di Jepang adalah sistem Hepburn. Meskipun sudah mempelajari 

Kunrei-shiki di pelajaran Bahasa Jepang, karena setelah itu mempelajari Bahasa 

Inggris, orang Jepang menjadi lebih terbiasa menggunakan sistem Hepburn. 

Karena kartu nama dibuat pada saat seseorang telah dewasa, pada umumnya kartu 

nama menggunakan sistem Hepburn. 
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Kemudian, penulis menemukan bahwa di institusi Jepang di Jakarta dan 

Bekasi, model kartu nama yang lebih banyak digunakan adalah model satu sisi. 

Dari ke-56 kartu nama yang penulis kumpulkan, lebih banyak kartu nama yang 

menggunakan satu sisi, yaitu berjumlah 37 lembar. Kartu nama yang 

menggunakan dua sisi hanya 19 lembar. Dari 19 lembar kartu nama tersebut, yang 

sisi sebaliknya berisi identitas pemilik dalam Bahasa jepang berjumlah 12 lembar. 

7 lembar sisanya menggunakan sisi sebaliknya dari kartu nama untuk daftar 

alamat cabang perusahaan, logo perusahaan, dan daftar layanan perusahaan. 

Selain menjawab pertanyaan di perumusan masalah, dari penelitian ini, 

penulis juga menemukan bahwa penggunaan huruf kapital (untuk membedakan 

nama keluarga dan nama depan), letak nama keluarga (sesudah nama depan atau 

sebelum nama depan), dan sisi yang digunakan (bolak-balik atau tidak) tidak 

seragam. 

Dari ke-56 kartu nama yang penulis kumpulkan, lebih banyak kartu nama 

yang meletakkan nama keluarga di belakang, yaitu berjumlah 43 lembar. 13 

lembar sisanya meletakkan nama keluarga di depan. 

Dari ke-56 kartu nama yang penulis kumpulkan, lebih banyak kartu nama 

yang dalam penulisannya tidak membedakan nama keluarga dan nama depan, 

yaitu berjumlah 30 lembar. 26 lembar sisanya membedakan nama keluarga dan 

nama depan dalam penulisannya. 

Dari 13 lembar kartu nama yang meletakkan nama keluarga di depan, 10 

lembar di antaranya membedakan penulisan nama keluarga dan nama depan. 

Sementara dari 43 lembar kartu nama yang meletakkan nama keluarga di belakang, 

16 lembar di antaranya membedakan penulisan nama keluarga dan nama depan. 

Dari semua kartu nama yang penulis kumpulkan, penulis belum 

menemukan kartu nama yang menurut penulis ideal. 

Melalui penelitian ini penulis juga menemukan kekurangan dan kelebihan 

sistem Hepburn. Adapun kelebihan sistem Hepburn adalah sistem pengejaan yang 

paling cocok untuk digunakan di luar Jepang, terutama di negara-negara yang 

tidak memiliki budaya Kanji. Sedangkan kekurangan sistem Hepburn adalah 
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apabila tanda makron 6) tidak bisa digunakan, maka bunyi vokal panjang dan 

pendek tidak bisa dibedakan karena diabaikan. 

Walaupun secara intemasional yang dipakai adalah sistem Hepburn, 

kenyataannya penggunaan Kunrei-shiki dan Nihon-shiki tidak bisa dihilangkan. 

Hal ini tidak hanya berlaku di kalangan orang Jepang saja, tetapi juga di luar 

Jepang, seperti orang-orang yang mempelajari Bahasa Jepang. Contohnya, saat 

kita mengetik Hiragana atau Katakana menggunakan kamus elektronik atau 

komputer, huruf I] hanya akan keluar bila kita mengetik "du" dan huruf I 5 ]  

hanya akan keluar bila kita mengetik "di". Menurut penulis ini logis karena r --:5 J 

dan IJ] memiliki bunyi yang sama dan [5] dan [ E )  juga memiliki bunyi 

yang sama, meskipun berbeda. Untuk membedakannya, satu-satunya cara adalah 

dengan menggunakan ejaan Nihon-shiki. Sementara Kunrei-shiki tetap digunakan 

demi kepraktisan. Seperti bila kita ingin mengetik [ LU] atau '] dengan cepat, 

kita bisa mengetik "si" atau "tu" daripada "shi" atau "tsu". Jadi, meskipun 

semakin lama semakin sedikit yang menggunakannya, Kzmrei-shiki dan Nihon 

shiki tidak bisa dihilangkan. 

4.2. Saran 

Dari penelitian ini, penulis menemukan konsep kartu nama yang menurut 

penulis ideal. Poin-poin dari konsep tersebut adalah: 

1 .  Mengidentifikasi bunyi vokal panjang dengan menggunakan tanda 

makron. Bila tanda makron tidak bisa digunakan, maka penulis 

menyarankan untuk melakukan modifikasi dari sistem Hepburn. 

Contohnya, bila ##t] tidak bisa ditulis "Ota" atau h b  j  

tidak bisa ditulis "Kato", maka penulis menyarankan untuk menulisnya 

"Oota" atau "Katou" karena lebih mendekati kemungkinan pelafalan 

yang seharusnya dibandingkan "Ohta" atau "Katoh" 
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2. Bila bunyi r Iv J diikuti dengan bunyi vokal, untuk menghindari 

kesalahan pelafalan, penulis menyarankan untuk menggunakan tanda 

koma atas (). Contohnya, agar HA'] tidak dilafalkan "Ke-ni 

chi", sebaiknya ditulis "Ken'ichi" daripada "Kenichi". 

3. Untuk nama yang bila ditulis dengan R~maji terlihat seolah-olah 

sebagai vokal panjang namun sebetulnya terdiri dari kata yang berbeda 

atau terlihat seolah-olah diftong tetapi sebetulnya bukan diftong, maka 

sebaiknya diselipkan tanda koma atas ('). Contoh: "Matsu'ura", 

"Kinda'ichi", "Mino'ura". 

4. Untuk menghindari kebingungan, sebaiknya penulisan nama keluarga 

dan nama depan dibedakan. Cara yang paling mudah menurut penulis 

adalah dengan mencetak nama keluarga dengan huruf kapital semua. 

Menurut penulis ini penting dan penulis berharap poin ini juga 

diaplikasikan di dalam literatur yang diterjemahkan dari Bahasa 

Jepang seperti novel, buku-buku non-fiksi, dan lain-lain. 

5. Karena orang Indonesia meletakkan nama keluarga di belakang, untuk 

kartu nama, sebaiknya nama keluarga diletakkan di belakang. Tetapi 

apabila karena suatu alasan nama keluarga harus diletakkan di depan, 

paling tidak sebaiknya penulisan nama keluarga dan nama depan 

dibedakan. Untuk karya sastra, untuk menciptakan nuansa Jepang, 

sebaiknya nama keluarga diletakkan di depan dan penulisannya harus 

dibedakan dengan nama depan. 

6. ldealnya kartu nama menggunakan dua sisi, dengan satu sisi berisi 

identitas pemilik dalam Bahasa Inggris dan satu sisi berisi identitas 

pemilik dalam Bahasa Jepang. Tetapi apabila dengan alasan 

penghematan atau alasan lainnya harus menggunakan satu sisi, 

setidaknya dalam kartu nama tersebut terdapat nama pemilik yang 

ditulis dengan Kanji. 
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