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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan terdapat penggunaan, persamaan dan 

perbedaan makna pada sufiks ~souda, ~rashii, dan ~mitai 

 

    1. Berdasarkan penggunaan makna sufiks ~souda, ~rashii, dan ~mitai. 

        A. Sufiks ~souda 

Sufiks souda memiliki penggunaan makna yaitu untuk 

menyatakan sebuah dugaan berdasarkan yang penglihatan secara langsung 

oleh pembicara, menyatakan sebuah informasi dari media maupun 

perantara, menyatakan sebuah situasi,  dugaan berdasarkan perasaan, dan 

menyatakan sebuah kesan. 

 

      B. Sufiks ~rashii 

Sufiks ~rashii memiliki penggunaan makna yaitu untuk 

menyatakan tipikial atau sifat seseorang, menyatakan untuk sebuah alasan, 

dan menyatakan sebuah kabar angin atau kabar yang di terima secara tidak 

langsung 

 

    C.  Sufiks ~mitai 

Sufiks ~mitai digunakan untuk menyatakan sebuah perumpamaan 

yang dianggap hampir menyerupai atau mirip. 

 

        2. Berdasarkan perbedaan penggunaan makna sufiks ~souda, ~rashii, dan ~mitai 

      A. Sufiks ~souda lebih mengarah pada hasil dari pengamatan pembicara 

karena melihat secara langsung dan mengungkapkan sebuah situasi. 

 

      B. Sufiks ~rashii mengarah pada tipikial atau sifat seseorang. 
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 C. Sufiks ~mitai digunakan untuk mengungkapkan sebuah perumpamaan yang 

terlihat hampir mirip dengan apa yang di bayangkan oleh pembicara. 

 

3. Berdasarkan persamaan penggunaan makna sufiks ~souda dan ~rashii 

 Bedasarkan penelitian persamaan pengunaan makna pada sufiks ~souda 

dan ~rashi adalah bisa sama-sama digunakan untuk menyatakn sebab dan akibat  

hanya saja pada sufiks ~souda digunakan pada saat menjelaskan sebuah kondisi 

dan pada sufiks ~rashii digunakan untuk menjelaskan sebuah alasan. 

 

   4. Berdasarkan analisa pada makna sufiks ~souda, ~mitai, dan ~rashii 

     A. Sufiks ~souda mempunyai makna yaitu: sepertinya, dikatakan, dan merasa. 

Mengarah pada penglihatan pribadi pembicara langsung 

    B.  sufiks ~mitai memiliki makna yaitu: sepertinya atau selayaknya 

    C.Sufiks ~rashii memiliki makna yaitu: Dengar-dengar, sepertinya. Lebih 

mengarah pada informasi secara tidak langsung  

4.2 SARAN 

Bagi penulis selanjutnya yang ingin melanjutkan meneliti skripsi ini 

diharapakan untuk menyempurnakan skripsi ini lebih detail berdasarkan 

kesalahan penggunaan sufiks ~souda, ~mitai, ~rashii dalam bahasa Jepang. 

       

            

   

   

           

    

      

 

           

 


