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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian kepada sejumlah mahasiswa tingkat II dan 

melakukan analisis terhadap sejumlah data yang ada, penulis dapat menarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

I .  Mahasiswa sastra Jepang tingkat II Universitas Darma Persada memiliki 

kemampuan rata-rata pelafalan Bahasa Inggris yang cukup baik. 

Mahasiswa sudah dapat melafalkan beberapa kata dengan baik, namun 

masih mengalami kesulitan dalam membedakan pelafalan bunyi vokal 

Bahasa Inggris. 

2. Bunyi vokal dalam Bahasa lnggris yang beragam sangat berbeda dengan 

sistem bunyi vokal Bahasa Jepang yang hanya memiliki lima bunyi vokal. 

Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan bunyi dalam sistem 

peminjaman kata. 

3. Mahasiswa sastra Jepang tingkat II Universitas Darma Persada memiliki 

kemampuan rata-rata penulisan gairaigo kedalam huruf katakana yang 

cukup baik. Sebagian besar mahasiswa sudah dapat menuliskan gairaigo 

dalam katakana, namun masih mengalami masalah dalam bunyi-bunyi 

yang dituliskan dalam simbol panjang katakana(). 
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Diagram 3. Grafik jawaban soal tes yang mengandung bunyi simbol panjang katakana. 
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4. Pada dasamya, para mahasiswa mengetahui bahwa penulisan gairaigo 

dalam katakana tidak serta merta mengacu kepada ejaan kata dari bahasa 

asalnya, melainkan mengacu pada pelafalan kata tersebut yang telah 

disesuaikan ke dalam sistem bunyi bahasa Jepang. 

5. Dari hasil kedua tes tertulis yang telah penulis lakukan, dapat dikatakan 

bahwa kemampuan pelafalan bahasa Inggris yang dimiliki mahasiswa 

berbanding lurus dengan kemampuan mahasiswa dalam menuliskan 

gairaigo ke dalam huruf katakana. Dalam hal ini, kemampuan pelafalan 

bahasa lnggris yang cukup menghasilkan kemampuan penulisan gairaigo 

dalam katakana yang cukup pula. 

6. Terdapat sek.itar 10% mahasiswa yang memperoleh skor pelafalan bahasa 

Inggris yang tergolong rendah, namun memperoleh skor penulisan 

gairaigo dalam katakana yang tergolong tinggi. Hal ini menandakan 

bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan penulisan 

gairaigo dalam katakana diluar kemampuan pelafalan bahasa Inggris. 

7. Menurut penulis, faktor yang mempengaruhi kemampuan penulisan 

gairaigo dalam katakana, yaitu: 

• Pengetahuan dan kemampuan pelafalan bahasa Inggris. 

• Pengetahuan dan kemampuan mengolah kata-kata gairaigo 

kedalam sistem bunyi babasa Jepang. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

I .  Dalam mempelajari bahasa asmg, patut diakui bahwa intensitas input 

bahasa memegang peranan penting. Oleh karena itu, semakin banyak atau 

semakin senng seseorang mendengar, membaca, mencari, dan 

menggunakan kosakata barn bahasa asing yang sedang dipelajari, maka 

pengetahuan tentang bahasa asing tersebut akan membaik pula. Maka 

perlunya kesadaran dari mahasiswa sendiri dan juga dibentuknya 

lingkungan belajar yang kondusif dalarn memperkaya kosakata dan 

meningkatkan kemampuan berbahasa menjadi lebih baik. 

2. Dewasa ini, gairaigo banyak digunakan dalam istilah-istiJah ihnu 

pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangannya yang pesat, 

dapat kita temukan istilah-istilah dalarn internet atau perangkat lunak 

elektronik yang menggunakan bahasa lnggris yang dijadikan gairago dan 

kemudian dituliskan dalarn huruf katakana. Sebagai mahasiswa yang 

sedang mempelajari bahasa Jepang, sangat dianjurkan untuk menyikapi 

era globalisasi dengan lebih terbuka dan bijaksana. Oleh karena itu, untuk 

dapat meningkatkan kemampuan penulisan gairaigo dalam katakana 

menjadi lebih baik, ada baiknya mahasiswa dapat mengkombinasikan 

kemampuan pelafalan bahasa lnggris dengan kemampuan mengolah 

gairaigo kedalam sistem bunyi bahasa Jepang secara lebih seimbang. 

3. Masih terkendalanya mahasiswa dalam memahami kesenjangan bunyi 

khususnya yang terjadi antara bunyi vokal bahasa Jepang dengan bunyi 

vokal bahasa lnggris hendaknya diberikan perhatian khusus. Selain itu, 

sebaiknya mahasiswa lebih banyak berlatih dalam memahami penulisan 

bunyi gairaigo yang dilambangkan dengan simbol panjang katakana (-) . 

4. Dari basil penelitian, terdapat sekitar 10% mahasiswa yang mendapatkan 

skor pelafalan bahasa Inggris yang rendah namun mendapatkan skor 

penulisan gairaigo dalam katakana yang tinggi. Selain itu, penelitian ini 

hanya berfokus pada penulisan gairaigo dalam katakana dengan metode 
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tes tertulis, tidak mencak:up nilai keseluruhan dalam mata kuliah Moji/Goi 

yang dimiliki mahasiswa. Perlu diadakannya penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi penulisan gairaigo dalam 

katakana agar dapat menghasilkan pembelajar bahasa Jepang yang lebih 

baik lagi. 

Unlversltas Darrna Persada 
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Lampiran I :  Teks soal pelafalan bahasa Inggris 

N a m a ;  
NIM : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dibawah ini dengan memberikan tanda 
silang (X). 

I. Bagian I 

V Contoh: 
berbeda. 

X grow 
b. brow 
C. power 
d. prow 

Pilihlah kata berikut ini yang memiliki pelafalan paling berbeda. 

I. a. man b. bag c. hat d. wall 

2. a. hour b. here c. hot d. house 

3. a. answered b. crowded c. enjoyed d. failed 

4. a. enough b. mountain c.pound d. about 

5. a. question b. invitation c. station d. vacation 

6. a. children b. church c. headache d. beach 

7. a. see b. salt c. sofa d. sugar 

8. a. mus1c b. hungry c. cup d. number 

9. a. find b. shine c. idea d. bridge 

10. a. famous b. paper c. plan d. wake 

Pilihlah kata berikut ini yang memiliki pelafalan paling 



Lampiran 2: Teks soal penulisan gairaigo dalam katakana 

II. Bagian II 

✓ Contoh: 
Penulisan kata chance (kesempatan) dalam katakana yang paling tepat 
dibawah ini adalah: 

a. H 

+ 
c. ht 

d. BF 

e. 

I .  Penulisan kata tire (ban) dalam katakana yang paling tepat adalah: 
a. 7 ; U  

b. 34 

c. 3 4  

d. 7 ;  

2. Kata cooler (mesin pendingin), apabila dituliskan dalam katakana yang 
tepat, yaitu: 
a. ?7 )  

b. ? ) l  

c. ?7 -- 57  

d. ?7 -- j   

3. Kata obligation (kewajiban), apabila dituliskan dalam katakana yang tepat 
yaitu: 
a. +'JI-- / h /  

b. +79)-J/ 

c. J 7 )) -- / s /  

d. / J - / a  

4. Penulisan kata image (gambaran, imej) dalam katakana yang paling tepat 
adalah: 
a. 4 R -> 

b. ¢ 

c. 4 A  

d. 4 

5. Penulisan kata humor (ha/ yang lucu, humor) dalam hurufkatakana yang 
tepat adalah: 
a. 7El 



b. 7 - E7 

c. -I-TE7 

d. I-Er 

6. Fair play (bermain adil/bersikap tidak curang) dituliskan dalam katakana 
yang tepat yaitu: 
a. 7 - 7 7 L   

b. 7 4 f L --  

c. 7 7 L   

d. 7 ± 7 -- f L --  

7. Penulisan kata commercial (komersil) dalam katakana yang paling tepat 
adalab: 
a. 2 / ) l  

b. -1y:// 

C. 2 l / # /  

d. a l - /  

8. Kata concert hall (gedung/ruang konser), apabila ditulis dalam katakana 
yang tepat yaitu: 
a. 27+)-}z 

b. a ) - j - »  

c. a t ) n >  

d. a t / j   

9. Penulisan katakana dari kata game center (pusat arena permainan) yang 
paling tepat dibawab ini adalab: 
a. 'j-At7 

b. )j--A3 

c. --Lt7 

d. -At3 

10. Symphony (simfoni) dituliskan dalam katakana yang tepat yaitu: 

a. /2/74 

b. %-. 

c. / 2 7 4 --  

d. /R 



Lampiran 3: Tabulasi Data Hasil Tes Tertulis 

SKOR 

NO. 
JUMLAH 

PESERTA BAGIAN BAGIAN 

I II 

I 5 5 JO 

2 2 5 7 

3 4 8 12 

4 9 8 17 

5 4 6 10 

6 9 6 15 

7 5 3 8 

8 3 3 6 

9 6 2 8 

10 9 9 18 

1 1  2  5  7  

12 4 7 1 1  

13 7 5 12 

14 4 7 11 

15 7 8 15 

16 4 6 10 

17 4 7 1 1  

18 5 7 12 

19 8 5 13 

20 10 6 16 

21 5 6 11 

22 5 4 9 



23 10 6 16 

24 4 7 1 1  

25 8 8 16 

26 5 I 6 

27 4 7 1 1  

28 5 7 12 

29 4 5 9 

30 5 6 1 1  

31  5 5 10 

32 8 5 13 

33 9 5 14 

34 5 5 JO 

35 5 3 8 

36 3 6 9 

37 5 3 8 

38 4 3 7 

39 9 9 18 

40 3 7 10 

41 5 6 1 1  

42 6 4 10 

43 5 2 7 

44 3 2 5 

45 I 5 6 

46 7 8 15 

47 8 7 15 

48 2 7 9 



49 9 7 16 

50 7 6 13 

51  5 8 13 

52 6 6 12 

53 6 6 12 

54 4 5 9 

55 4 5 9 

56 3 6 9 

57 5 3 8 

JUMLAH 308 3 19  627 

Persentase: 

Bagian I = 

308 

627 
X 100% = 49.1% = 49% 

Bagian II = 

319 
s 100% = 50.8% = 51% 



Lampiran 4: Angket I 

Pertanyaan: Berapa lama Anda sudah mempelajari bahasa lnggris? 

CJ Tidak pemah sama sekali 

E) <3tahun 

EJ >3tahun 

Peserta menjawab: 

Poin I : 0 orang 

Poin 2:45 orang 

Poin 3: 12 orang 

+ 
------- 

Jumlah: 57 orang 

Persentase: 

Poin I :  
0  

x100% = 0% 
57 

Poin 2: 

45 
x100% = 79% 

57 

Poin 3: 

12 
- x 100% = 21% 
57 



Lampiran 5: Angket 2 

Pertanyaan: Berapa lama Anda sudah mempelajari bahasa Jepang? 

□ Tidak pemah sama sekali 

g < 1  tahun 

L > 1  tahun 

Peserta menjawab: 

Poin 1 : 0  orang 

Poin 2 :2 orang 

Poin 3: 55 orang 

+ 

Jumlah: 57 orang 

Persentase: 

Poin I :  

0  
x100% = 0% 

57 

Poin 2: 

2 
g x100% = 3.5% 

Poin 3: 

55 
g X100% = 96.5% 



Lampiran 6: Angket 3 

Pertanyaan: Dimana sajakah Anda aktifmenggunakan bahasa Jepang? (bisa 
menjawab lebih dari satu) 

□ Rumah 

L sekolah/Universitas/Tempat Kursus 

L Social Media 

□ Lainnya 

□ Tidak aktif sama sekali 

Peserta menjawab: 

Poin 1 :  6 orang 

Poin 2:52 orang 

Poin 3: 40 orang 

Poin 4: 2 orang 

Poin 5:0 orang 

_______ + 

Jumlah: 100 orang (ha! ini dikarenakan peserta dapat menjawab Iebih dari satu 
pilihan) 

Persentase: 

Poin I :  
6 

x 100% = 6% 
100 

Poin 2: 
52 

x 100%= 52% 
100 

Poin 3: 
40 

10 < 100% = 40% 

Poin 4: 
2 

lOO X 100% = 2% 



Poin 5: 

0 

x 100% = 0% 
100 



Lampiran 7: Kunci Jawaban dan Penjelasan Soal Tes 

1. Bagian I 

Bagian I terdiri dari IO pertanyaan mengenai kemampuan 

pelafalan Bahasa Inggris. Berikut ini merupakan kunci jawaban serta 

penjelasannya masing-masing secara rinci. 

✓ Nomor I 

a.man = man 

b. bag = bag 

c. hat = hat 

d. wall = w:l 

Pada soal nomor I ,  bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi vokal -a- pada masing-masing kata. Dengan 

dernikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (d) 

✓ Nomor2 

a. hour = au: 

b. here = hir 

c. hot = ht 

d. house = haus 

Pada seal nomor 2, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi konsonan h- pada masing-masing kata. Dengan 

dernikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (a). 

✓ Nomor3 

a. answered = a:.nsad 



b. crowded = kraudid 

c. enjoyed = 1ndd 

d. failed = field 

Pada soal nomor 3, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi akhiran ed pada masing-masing kata. Dengan 

demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (b). 

✓ Nomor4 

a.enough = i:naf 

b. mountain = mauntan 

c. pound = paund 

d. about = abaut 

Pada soal nomor 4, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi dobel vokal -ou- pada masing-masing kata. Dengan 

demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (a). 

✓ Nomor5 

a. question = kwestJan 

b. invitation = inveteifn 

c. station = steifan 

d. vacation = veikeifan 

Pada soal nomor 5, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi akhiran tion pada masing-masing kata. Dengan 

demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (a) 

✓ Nomor6 



a. children = tfildron 

b. church =tfatf 

c. headache = hedeik 

d. beach = bi:tJ 

Pada soal nomor 6, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi dobel konsonan -ch- pada masing-masing kata. 

Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (c). 

✓ Nomor7 

a. see = sr 

b. salt = s:lt 

c. sofa = saufa 

d. sugar =- fuga 

Pada soal nomor 7, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi konsonan s- pada masing-masing kata. Dengan 

demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (d). 

✓ Nomor8 

a. music = myu:zik 

b. hungry = hangri. 

c. cup = kop 

d. number = namba: 

Pada soal nomor 8, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi vokal u- pada masing-masing kata. Dengan 

demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (a). 



✓ Nomor9 

a. find = faind 

b. shine = Jain 

c. idea = aidi.a 

d. bridge = brid 

Pada soal nomor 9, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi vokal -i- pada masing-masing kata. Dengan 

demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (d). 

✓ Nomor 10 

a. famous = feimas 

b. paper = peipe: 

c. plan = plan 

d. wake = weik 

Pada soal nomor 10, bunyi pelafalan yang harus diperhatikan 

adalah bunyi vokal -a- pada masing-masing kata. Dengan 

demikian, jawaban yang paling tepat adalah pilihan (c). 

2. Bagian II 

Soal pada bagian II terdiri dari 10 pertanyaan mengenai penulisan 

kata pinjaman ke dalam huruf katakana. Peserta tes diberikan satu buah 

kata dalam bahasa Inggris, lalu diharuskan menjawab dengan cara 

memilih dari pilihan yang ada, manakan penulisan kata tersebut ke dalam 

huruf katakana yang paling tepat dan sesuai dengan aturan penulisan 

katakana yang berlaku. 

Namun harus selalu diingat, bahwa penulisan kata pinjaman ke 

dalam hurufkatakana tidak sepenuhnya mengikuti ejaaan dan pelafalan 



asli suatu kata melainkan ditulis berdasarkan pelafalan kata tersebut yang 

telah disesuaikan dengan sistem bunyi dalam Bahasa Jepang. Pada 

penjelasan dibawah ini, penulis menuliskan pelafalan asli kata-kata 

bahasa Jnggris dengan tujuan sebagai pengetahuan tambahan. Selain itu, 

dengan dituliskannya pelafalan asli kata bahasa Inggris tersebut, kita 

dapat melihat perbedaan atau penyesuaian bunyi seperti apa yang terjadi 

sehingga terbentuk menjadi sebuah kata seperti yang berlaku saat ini 

dengan lebih jelas. 

✓ Nomor I 

Penulisan kata tire (ban) dalam katakana yang paling tepat 

adalah: 

Tire= taie: taiya 

e. 7 4  (tire) 

f. 3 4 »  (tairu) 

g. 3 4 -  (taiya) 

h. 7 ;  (tiya) 

Dalam aturan penulisan katakana, kata dengan akhiran -ire dan -ture, 

dituliskan dengan k atau T atau f Y . Pada kata tire 

yang memiliki pelafalan asli seperti diatas, maka apabila dituliskan ke 

dalam huruf katakana yaitu 3 { [taiya] . Maka jawaban yang 

paling tepat adalah pilihan (c). 

✓ Nomor2 

Kata coaler (mesin pendingin), apabila dituliskan dalam katakana 

yang tepat, yaitu: 

Cooler= ku:la: -- kuuraa 

e. ?7 (kuuru) 



f. ?7l-(kuuruu) 

g. ?7 --  (kuura) 

h. ?----(kuuraa)  

Pada kata cooler, bunyi r terjadi setelah huruf vokal dan berada 

dalam satu silabel. Oleh karena itu, penulisan katakananya 

menjadi 2 - j - ku u r aa ]  .  Maka jawaban yang paling 

tepat adalah pilihan (d). 

✓ Nomor3 

Kata obligation (kewajiban), apabila dituliskan dalam katakana 

yang tepat yaitu: 

Obligation= blogei[an > oburigeeshon 

e. #7)Ji1--~ (oburigaashion) 

f. J 7 )) -- If  /  (oburiigashion) 

g. 7 )J -- / a 2/  (oburiigeshon) 

h. J 7 ) J -- / a 2/  (0burigeeshon) 

Bunyi -ion atau -tion dalam kata bahasa Inggris dituliskan 

dengan / a  Fshon] ,maka penulisan kata obligation ke 

dalam katakana menjadi J 7 )J  - / s  /  oburigeeshon]. 

Jawaban yang tepat adalah pilihan (d). 

✓ Nomor4 

Penulisan kata image (gambaron, imej) dalam katakana yang 

paling tepat adalah: 

Image= imd » imeeji 

e. 4 R >  (imeeji) 



f. g -  (maaji) 

g. 4 R >  (imeji) 

h. 4 - >  (imaji) 

Ciri utama bahasa Jepang adalah kaionsetsu atau silabel buka. 

Semua kata ditutup dengan bunyi vokal kecuali hatsuon (bunyi Iv! 

/[-n]) dan sokuon (/ bunyi [tsu keeil]). Pada kata image, 

pelafalan ditutup dengan bunyi konsonan [d], maka disesuaikan 

dengan sistem bunyi bahasa Jepang sehingga ditambahkan bunyi 

vokal dibelakangnya agar mendekati bunyi aslinya. Jawaban yang 

paling tepat adalah pilihan (a). 

✓ Nomor5 

Penulisan kata humor (ha/ yang Jucu, humor) dalam huruf 

katakana yang tepat adalah: 

Humor-= hyu.ma: yuumoa 

e. 7E (fumoru) 

f. 7-E7 (fuumoa) 

g. .I-Er (yuumoa) 

h. a-Er (yuumoru) 

Bunyi r dalam kata humor terdapat setelah hurufvokal dan berada 

dalam satu silabel. N amun dalam hat ini, penulisannya tidak 

menggunakan simbol panjang (-) , melainkan dengan bunyi 

(a)7. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan (c). 

✓ Nomor6 

Fair play (bermain adil/bersikap tidak curang) dituliskan dalam 

katakana yang tepat yaitu: 



Fairplay= ferplei » feapuree 

e. 777L- ( feapuree)  

f. 774TU- (fa irupuree)  

g. 7±fu (feepuree) 

h. 77--fL- ( feaapuree)  

Bunyi r dalam kata/air play mengalami penyesuaian seperti yang 

terjadi di nomor sebelumnya. Maka jawaban yang paling tepat 

adalah pilihan (a). 

✓ Nomor7 

Penulisan kata cammercial (kamersil) dalam katakana yang paling 

tepat adalah: 

Commercial= kama:[al + komaasharu 

e. a1 4 /  (komaasharu) 

f. =I / 4 /  (kommasharu) 

g. = y l:/#/ (kommusharu) 

h. a l - /  (komuusharu) 

Penulisan katakana kata commercial secara garis besar mengikuti 

pelafalan asli kata tersebut, namun dengan penyesuaian bunyi 

konsonan [I] yang digantikan dengan bunyi [r] dan penambahan 

bunyi vokal di akhir kata. Jawaban yang paling tepat adalah 

pilihan (a). 

✓ Nomor8 

Kata cancert hall (gedung/ruang kanser), apabila ditulis dalam 

katakana yang tepat yaitu: 

Concert hall= konsa:t h:l- konsaato hooru 



e. a +) } r s  (konsaato haaru) 

f. a +) } j -  (konsaato hooru) 

g. at/Un (konseru haaru) 

h. at»t- (konseru hooru) 

Pada kata concert, bunyi r setelah bunyi vokal dituliskan dengan 

simbol panjang [-] . Selain itu Bunyi t pada kata concert 

disesuaikan dengan sistem bahasa Jepang sehingga ditambahkan 

bunyi vokal [ o] di akhir kata. Jawaban paling tepat adalah pilihan 

(b). 

✓ Nomor9 

Penulisan katakana dari kata game center (pusat arena 

permainan) yang paling tepat dibawah ini adalah: 

Game center= geimsento: geemu sentaa 

e. 'j-AH7i (gaamu senteru) 

f. {j-A3-(gaamu sentaa) 

g. I7» (geemu senteru) 

h. Lt3-(geemu sentaa) 

Penulisan kata game center ke dalam katakana sebagian besar 

mengikuti pelafalan asli yang telah disesuaikan kedalam sistem 

bunyi bahasa Jepang, yaitu bunyi r pada akhir kata tersebut 

dituliskan dengan simbol panjang [-] . Jawaban paling tepat 

adalah pilihan ( d). 

✓ Nomor JO 

Symphony (simfani) dituliskan dalam katakana yang tepat yaitu: 

Symphony= simfeni: + shinfonii 


