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BAB IV 

KES IMPULAN 

Dari penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa bahasa Jepang memiliki peranan yang sangat pencing 

disamping sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa Jepang 

memiliki keterkaitan dengan kokuminsei atau national 

characters. 

Cir1 atau sifat seorang manusia Jepang dapat 

ditentukan berdasarkan faktor bahasa dalam has ini bahasa 

Jepang 

lainnya 

sebagai 

seperti 

bahasa 

faktor 

ibu, 

ras, 

disamping 

crcIr fisik dsb. 

faktor-faktor 

Berdasarkan teori dari Ishida Eiichiro yang menjadi 

landasan teori dalam penelitian ini diperoleh suatu 

kesimpulan bahwa orang yang lahir dan dibesarkan 

dilingkungan Jepang serta memiliki bahasa Jepans sebagai 

bahasa ibu dapat dikatakan orang tersebut adalah termasuk 

sebagai "manusia Jepang" secara budaya. Namun sebaliknya, 

orang yang dibesarkan dalam lingkungan di luar Jepang 

sehingga bahasa ibu mereka bukanlah bahasa Jepang dapat 

dikatakan bahwa orang tersebut adalah bukanlah termasuk 
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sebagai "manusia Jepang" secara budaya atau dengan kata 

lain mereka adalah orang luar atau soto no mono, 

Selain tu, masuknya kosa kata asing turut 

memperkaya dan memperkokoh bahasa Jepang. 

terlihat dengan semakin banyaknya xosa kata asing yang 

dituliskan dalam aksara katakana dalam kehidupan sehari 

hari dan sudah menjadi gaya hidup masyarakat Jepang 

seperti dengan penggunaan kata "basu" 

dorama" t - )untuk drama, "jmeer 

) untuk bus, 

{ Ran )untuk 

email, dsb, Bila kita lihat dalam pengucapan kosa kata 

tersebut berbeda dengan kosa kata asing yang sebenarnya. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan walaupun bahasa epang 

memasukkan kosa kata asing ke dalam bahasa Jepang, hal 

tersebut tetap mencerminkan bahasa Jepang yang seutuhnya, 

Hal ini merupakan salah satu contoh lain bagaimana bahasa 

Jepang dalam keterkaitannya dengan kokuminsei atau 

national characters, 



3 

Bakufu 

2 

Danjyo no kankei 

Gairaigo 

• 
Honne 

Hooger 

I 

Inasaku bunka 

Issei 

K 

Kaikoku 

Kanai 
Keigo 

Kimono 

Kokugo 

M 

Makoto 

• 
Nisei 

0 

Otenba 

GLOSARI 

ambiguitas, kata yang memiliki dua 
arti 

pemerintahan militer 

hubungan pria dan wanita di epang 

kosa kata bahasa eparg yang berasal 
dari bahasa as1ng 

Konsep dalam hubungan sosial yang ada 
Pada masyarakat Jepang 
dialek 

budaya penanaman padi 
: warga negad axing yang memiliki 

Keturunan Jepang yang dilahirkan dan 
Dibesarkan di Jepang 

buka negara oleh Jepang pada awal 
Zaman Meiji 
Sebutan untuk istri 
bahasa Hormat 
pakaian khas tradisional Jepang 
bahasa negara 

kesungguhan hati 

warga negara asirg yang memiliki 
Keturunan Jepang yang dilanirkan di 
uar Jepang 

wanita yang bertingkah laku seperti 
Laki-laki (tomboil 



s 

Sakoku 

Suiden inasaku 

Shogun 

Shujin 

T 

Tatemae 

politik menutup diri Jepang terhadap 
Negara luar 
irigasi pertanian 
Jendral atau pemimpin pemerintahan 
bakufu 

sebutan untuk suami 

konsep dalam hubungan sosial yang ada 
Pada masyarakat Jepang 
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1, 
Yama ta koku 

nama lain dari depang 
buku yang berisi tentang Jepang pada 
Abad permulaan era kristus yang 
Ditulis oleh orang Cina ketika Jepang 

Masih buta aksara 

negeri wa;Yamato;epang 

• 
Wa 

Wajin den 
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Lampiran 2 

TABLE 

Importance of 'Blood' for the Japanese 

Ye No Other 

For Physical Appearance as Japanese 52% 17% 
¢en. , 

For M~rual Understand 1g 29 18 

For Becoming Part of the Society 26 30 

For Understanding Japanese Culture 24 34 

For Speaking Japanese 20 4l 

TAbel 1 

Sumber. Rethinking Japan Vol. II hlm. 132 

Ket: Dari survei diatas menunjukkan bahwa kurang dari 30 

darah keturunan" orang Jepang it sangat pentin aau 
berpengaruh untuk kemampuan seseorang dalam berbahasa 
Jepang untuk berkomunikasi, untuk mengerti budaya 
Jepang atau untuk menjadi anggota masyarakat Jepang 
seutuhnya. 10% itu bagaimanapun juga, sangat 
significant. Karena jika diperhitungkan seluruh 
populasi orang dewasa Jepang yang artinya 24 juta 
orang Jepang percaya keapahan "darah keturunan"untuk 
kemampuan berahasa dan budaya. Tapi hal itu bukanlah 
anggapan oran¢ Jepang seluruhnya, Pru dicatat bahwa 
persentase yang lebih besar dari responden menolak 
pentingnya "darah keturunan" untuk beberapa kemampuan 
berbudaya 



Lampiran 3 
TAI 

Criteria for Being Japanese 

Oun O pinion Perceived 

Soceta! Nor 

Japanese Citizenstup 
Japanese Language Competence 

Both Parents Japanese 

Live in Japan for a Period 

Japanese Family Name 

Live in Japan in Formatve Period 

Have Physical Appearance of Japanese 

oran Japan 

84% 

82 

70 

69 

bl 

62 

9 

45 

92% 

2 

$7 

7 

8l 

67 

69 

60 

Tabel 2 
Sumber Rethinking Japan Vol II hlm, 133 

- et: Masalah sosial yang berhubungan dengan hal kemampuan 
beroudaya an berbahasa adalah kriteria untuk dapat 
menjadi orang epang. Pada table 2 diatas dijelaskan 
bahwa 92 ari responden mengatakan bahwa 
kewarganegaraan yang sah menurut undang-undang adalah 
syarat menjacdi orang Jepang "dalam pandan@an umum 
masyarakat (norma s o s i a l ) . "  Yang menjadi perdebatan 
adalah menanyakan tentang pandangan pribadi, dari pada 
norma sosial sepesar 84% yaitu kurang 8% berpikir 
bahwa kewarganegaraan adalah syarat. Untuk kriteria 
yang lainya juga, seperti asal-usul (salah satu orang 
tua adalah'orang Jepang tau keduanya orang Jepang), 
bahasa (kemampuan berbahasa), nama (memiliki nama 
keluarga Jepang), penampilan fisik (terlihat seperti 
orang Jepang), tompat tinggal (tinggal di Jepang 
selama periode yang cukup lama atau hanya beberapa 
saat s a j a ) .  
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Sumber. Pengantr Ilmu Antropologi Prof Dr Koenjaningrat Penerbit Rinella Cipita, 
Jakarta, I990. Am. 322-323 
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