
BAB IV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan 

beberapa hal mengenai penggunaan dari modalitas -sou dan modalitas -you, yaitu 

sebagai berikut: 

L. Modalitas -sou dan modalitas -you, sama-sama mengandung makna dugaan 

kelihatannyasepertinya". Akan tctapi modalitas ·so merupakan dugaan 

berdasarkan pertimbangan berdasarkan naluri pembicara setelah mengetahui 

suatu kcadaan berdasarkan pada apa yang dilihatnya pada saat di tempat 

kejadian 

2. Modalitas -you merupakan dugaan yang berdasarkan kesimpulan dari analisa 

logika mengenai persepsi yang ditangkap oleh pembicara, setelah mengetahui 

suatu kcadaan dari informasi yang di dapat melalui apa yang ditangkap oleh 

panea inderanya, pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, dan berbagai 

informasi dari sumber utama yang dapat dipercaya. 

3. Ungkapan dugaan yang menggunakan modalitas -oumcrupakan dugaan 

berdasarkan pada apa yang diilihatnya yang terjadi langsung pada tempat 

kejadian suatu gejala, sehingga tingkat kepastiannya tinggi 

4. Ungkapan yang menggunakan modalitas -you merupakan ungkapan dugaan 

yang berkaitan dengan cara pembicara memberi alasan untuk menyimpulkan 

scbuah dugaan berdasarkan pada sumber utama, informasi yang di dapat, dan 

pengetahuan yang dimilikinya, schingga tingkat kcpastian dugaannya lebih 

rendah 

5.Modalitas -sou yang mengandung makna dugaan suatu keadaan (youtai) secara 

gramatikal tidak dapat diikuti olch kelas kata nomina. Sedangkan modalitas  

you, dapat diikuti oleh kelas kata nomina. 

6. Dalam bahasa Jcpang perasaan seseorang tidak dapat diungkapkan langsung 

dengan menggunakan adjektiva yang mcnunjukkan perasaan, contohnya 

ureshii, kanashii, sabishii, dan sebagainya. Karena suasana hati seseorang tidak 
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dapat dipastikan, kecuali oleh orang itu sendiri yang merasakan.Oleh karena itu, 

untuk mengungkapkannya harus diikuti dengan ungkapan dugaan yang 

menggunak.an modalitas -sou, 

7. Modalitas -sowapabila dihubungkan dengan verba maknanya dapat 

menunjukkan dugaan dalam keadaan mendesak (darurat), ketika melihat 

kcadaan dari sebuah peristiwa tepat sebelum terjadi perubahan, meleknt pada 

verba sesaat (shakandoushi), contohnya . ochiru, taoreru, dan lain-lain. 

Biasanyadicirikan dengan menggunakan kata bantu seperti imanimo, korckar, 

mousugu, dsb. Dalam situasi ini pembicara dapat menyatakan perkiraan kapan 

timbulnya gcjala itu. 

8. Modalitas -sou dan modalitas -you, keduanya tidak dapat digunakan untuk 

mengungkapkan dugaan tentang kchendak orang pertama (diri sendiri) 

Karena kehendak atau keinginan diri sendiri merupakan sesuatu yang pasti 

bagi diri sendiri. 

9, Modalitas -sou dan -you, keduanya dapat digunakan untuk menunjukkan 

dugaan orang pertama (diri sendiri), tetapi -sou berbeda dengan -yo, bentuk  

sou dapat menunjukkan dugaan tentang hal mengenai kehendak diri sendiri, 

sedangkan -you digunakan untuk menyatakan dugaan tentang perasaan 

mengenai kondisi diri sendiri seperti sakit, lelah, mabuk, dan lain-lain. Yang 

keduanya mempunyai makna bukan kehendak 

l0. Baik modalitas -sou maupun modalitas -you, keduanya juga dapat digunakan 

dalam keadaan untuk menunjukkan dugaan tentang kehendak orang kctiga 

yang kemungkinan besar akan terjadi 

l. Modalitas sou dan-you, dapat digunakan untuk menunjukkan dugaan tentang 

kemungkinan ataupun kesanggupan baik pada orang ketiga maupun orang 

pertama, melekat pada verba bentuk kesanggupan (kanoukei) [-rerut-rareru] 

atau bentuk pasif [-rer/rareru] 

12. Untuk menunjukkan dugaan dalam situasi yang terlihat demikian terhadap 

suatu objck yang ada di depan mata, dapat menggunakan bentuk modalitas  

0t 
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13. Untuk menunjukkan keterangan waktu baik -sou maupun -you dapat 

menunjukkan dugaan tentang kcadaan yang sedang terjadi, yang akan terjadi 

mapun dugaan tentang hal yang telah lampau. 
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