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 ABSTRAK 

 

Sari, Novita Artika. 2015. Kesalahan Penggunaan Fukushi (Kata keterangan) 

Kanarazu dan Kitto dalam kalimat bahasa Jepang pada Mahasiswa Angkatan 

2012 Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Brawijaya. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Brawijaya 

 

Pembimbing : Rike Febriyanti 

 

Kata Kunci : Analisis kesalahan,  Fukushi,  Kanarazu, Kitto 

 

Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari di 

Indonesia. Dalam mempelajari bahasa asing tidak terlepas dari kesalahan 

berbahasa. Salah satu penyebab terjadinya kesalahan dalam mempelajari bahasa 

Jepang adalah banyaknya kata dalam bahasa Jepang yang bersinonim. Salah 

satunya yaitu pada kelas kata fukushi. Contoh dari fukushi yang bersinonim yaitu 

kanarazu dan kitto. Kedua fukushi tersebut apabila diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia sama-sama memiliki makna “pasti”. Namun kedua fukushi 

tersebut memiliki fungsi penggunaan yang berbeda apabila digunakan dalam 

kalimat. Analisis kesalahan digunakan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang 

dilakukan oleh pembelajar serta untuk mengetahui penyebab kesalahan yang telah 

dilakukan dalam penggunaan fukushi kanarazu dan kitto sebagai sinonim. 

Penelitian ini  menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode Kuantitatif 

digunakan untuk pengumpulan data dan mengukur kesahihan instrumen penelitian. 

Instrumen yang digunakan adalah tes dan angket. Kemudian metode deskriptif 

digunakan mendeskripsikan kesalahan fungsi penggunaan dan penyebab 

kesalahan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 fungsi fukushi kanarazu, kesalahan 

tertinggi terdapat pada fungsi kanarazu yang menunjukkan “petunjuk” yaitu 

sebanyak 63% kesalahan dari 15 soal. Kemudian dari 6 fungsi fukushi kitto, 

kesalahan tertinggi yaitu pada fungsi yang menunjukkan kondisi “meskipun dapat 

digunakan sebagai kata keterangan berdasarkan predikatnya namun predikatnya 

dapat mengalami penghilangan” yaitu sebanyak 57% kesalahan dari 15 soal. 

Penyebab utama kesalahan yaitu penyamarataan berlebih (overgeneralisasi) dan 

ketidaktahuan pembatasan kaidah. 

Diharapkan dalam penyampaian materi, pengajar menjelaskan dengan detail 

terutama pada fungsi fukushi kanarazu yang menunjukkan “petunjuk” dan fukushi 

kitto yang predikatnya mengalami penghilangan. Bagi mahasiswa sebaiknya 

memahami fungsi-fungsi dan perbedaan fukushi tersebut. Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat mengangkat penelitian dengan menambahkan 

fukushi yang bersinonim makna lainnya seperti zehi, tashika, mochiron dan lain-

lain sehingga dapat diketahui dengan jelas perbedaannya.  
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要旨 

 

 

サリ・ノヴィタアルティカ．2015．ブラウィジャヤ大学文化学部日本語

教育学科の 2012 年の大学生による日本語の文章における副詞｢必ず｣と

｢きっと｣の誤用．ブラウィジャヤ大学日本語教育学科． 

指導教官 ：リク・フェブリヤンティ 

キーワード ：誤用分析、副詞、必ず、きっと 

日本語は学習者が学ぶ外国語の一つである。外国語を学ぶことでは

誤用がよく起こっている。その原因の一つは日本語の類義語が非常に沢山

あることである。その一つは品詞「副詞」の類義語、例えば「必ず｣と

「きっと」である。この二つの複詞はインドネシア語に翻訳されると、

「pasti」と同じ意味を持っているが、文章に使用する時にその二つの機能

は意味が違うになる。そのため、類義語としての副詞｢必ず｣と｢きっと｣の

使用における様々な学習者がやる誤用および原因を分かる為に、｢ブラウ

ィジャヤ大学文化学部日本語教育学科の 2012 年の大学生による日本語の

文章における副詞｢必ず｣と｢きっと｣の誤用｣と題して研究することにした。 

本研究は定量的記述という方法を使用する。定量的法はデータを集

めること、研究の手法の有効性を測量することに使用する。その手法はテ

ストとアンケートである。記述法は機能の誤用と原因を記述するに使用す

る。 

研究の結果は、8 の副詞｢必ず｣の機能の中で、最高の誤用は｢指示｣

を示す状態に使用する｢必ず｣の機能の誤用であり、それは 15 の問題の

63%である。それに、6 の副詞｢きっと｣の機能の中では 最高の誤用は述

語に基づいて副詞を使われるが、述語が削除することができるという状態

を示す機能の誤用である。それは 15 の問題の 57%である。誤用の大原因

は不規則な制限ルールと過剰の規則である。 

教材を与えることでは、教師が特に｢指示｣を表す副詞｢必ず｣と述語

が削除する副詞｢きっと｣を詳しく説明することを期待される。大学生がそ

の副詞の機能と違いをもっと理解するように期待される。次の研究は｢必

ず｣と｢きっと｣の誤用だけであなく、他の副詞例えば「是非｣、「確か｣、

「もちろん」などの誤用を研究することができる。 
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か（カ）ka き（キ）ki く（ク）ku け（ケ）ke こ（コ）ko 

さ（サ）sa し（シ）shi す（ス）su せ（セ）se そ（ソ）so 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bahasa yang banyak dipelajari di Indonesia yakni bahasa Jepang. 

Menurut survei yang dilakukan oleh Japan Foundation pada tahun 2012 (dikutip 

dari ANTARA news, 2013) sudah tercatat 872.406 pembelajar Indonesia yang 

mempelajari bahasa Jepang. Indonesia menduduki peringkat kedua dari seluruh 

negara dalam jumlah orang yang mempelajari bahasa Jepang terbanyak di dunia 

setelah Cina. Ini membuktikan bahwa hampir sebagian besar orang Indonesia 

mempelajari bahasa Jepang.  

Bagi pembelajar bahasa Jepang di Indonesia ini, bahasa Jepang bukanlah 

bahasa yang mudah untuk dipelajari. Perbedaan huruf, cara baca dan tata bahasa 

yang digunakan akan menambah kesulitan pembelajar di Indonesia. Salah satu 

kesulitan yang dialami oleh pembelajar adalah banyaknya kata dalam bahasa 

Jepang yang memiliki persamaan makna. Hal tersebut disebut dengan sinonim. 

Sering kali pembelajar mengalami kesulitan apabila menemui kata yang 

bersinonim. Misalnya saja kata kanarazu, kitto, zehi, mochiron, tashika dan 

tashikani merupakan sinonim. Kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu 

“pasti” namun penggunaannya dalam kalimat berbeda.  

Kata kanarazu, kitto, zehi, mochiron, tashika dan tashikani tersebut dalam 

bahasa Jepang termasuk ke dalam kelas kata fukushi atau dalam bahasa Indonesia 

disebut adverbia (kata keterangan). Fukushi merupakan kata keterangan yang 
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memiliki fungsi untuk menerangkan kelas kata lainnya yaitu kata kerja, kata 

benda, kata sifat dan kata jenis lainnya (Mulya, 2013:01). Dalam bahasa Jepang 

terdapat beberapa jenis fukushi antara lain joutai fukushi, teido fukushi, chinjutsu 

fukushi dan shiji fukushi.  

Dalam penelitian ini akan dibahas dua fukushi yang termasuk dalam 

chinjutsu fukushi yang memiliki makna dan penggunaan dalam kalimat yang 

hampir sama yaitu kanarazu (必ず) dan kitto (きっと) (selanjutnya akan disebut 

kanarazu dan kitto saja). Kedua fukushi tersebut selain memiliki makna yang 

sama, juga sama-sama fukushi yang menunjukkan kesimpulan dan perkiraan yang 

tepat/pasti (Mulya, 2013:206). Apabila dilihat secara sepintas makna fukushi ini 

sama saja. Namun sebenarnya fukushi kanarazu dan kitto sangat berbeda. Untuk 

lebih jelasnya terdapat contoh dibawah ini: 

(1) 松田さんは毎朝必ず九時前に会社に着く。 

Matsuda san wa maiasa kanarazu kuji mae ni kaisha ni tsuku. 

Matsuda setiap pagi pasti tiba dikantor sebelum pukul 9. 

(Mulya, 2013: 206)  

(2) あの会社は将来きっと発展するだろう。 

Ano kaisha wa shourai kitto hatten suru darou. 

Perusahaan itu pasti akan berkembang pada masa yang akan datang. 

 (Mulya, 2013: 206)  

 

Pada kalimat (1) fukushi kanarazu memiliki makna dalam bahasa 

Indonesia yaitu “pasti”. Begitu pula pada kalimat (2) fukushi kitto juga memiliki 

makna “pasti”. Meskipun kedua kata tersebut memliki makna yang sama namun 

apabila ditelaah kembali makna kata tersebut memiliki perbedaan. 

Penggunaannya dalam kalimat pun berbeda. Fukushi kanarazu dalam kalimat (1) 

tersebut digunakan untuk menunjukkan kondisi “pasti seperti itu atau melakukan 
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pasti seperti itu”. Pada contoh kalimat (1) diatas menunjukkan kondisi kepastian 

yang sudah pasti akan dilakukan oleh subjek yaitu bahwa Matsuda pasti tiba di 

kantor sebelum pukul 9. Kemudian untuk kalimat (2), fukushi kitto digunakan 

untuk menunjukkan kondisi bahwa “kesimpulan dan perkiraannya dianggap pasti”. 

Pada kalimat tersebut pembicara mengungkapkan kepastian yang didasarkan atas 

perkiraannya sendiri yaitu pembicara beranggapan bahwa perusahaan yang 

dimaksud tersebut akan mengalami perkembangan di masa yang akan datang. 

Kepastian seperti ini merupakan kepastian yang belum pasti terjadi. Jadi sangatlah 

berbeda antara makna kata fukushi kanarazu dan kitto pada contoh kalimat di atas. 

Fukushi kanarazu menunjukkan kepastian yang pasti terjadi sedangkan fukushi 

kitto menunjukkan kepastian yang bersifat perkiraan atau anggapan. 

Fukushi kanarazu dan kitto selain memiliki perbedaan seperti di atas 

masih ada banyak lagi perbedaan penggunaan antara kedua fukushi tersebut. Dari 

banyaknya fungsi penggunaan kedua fukushi tersebut dapat dimungkinkan 

terdapat pembelajar yang belum mengetahui semua fungsi secara tepat. 

Pembelajar sering mengalami kesulitan dalam membedakan kedua fukushi 

tersebut. Sehingga terjadi kesalahan dalam menggunakannya dalam kalimat 

maupun ketika mengerjakan soal-soal. 

Berdasarkan permasalahan di atas untuk mengetahui kesalahan pada 

fungsi  apa saja yang dilakukan pembelajar dalam penggunaan fukushi kanarazu 

dan kitto sekaligus mengetahui penyebab kesalahannya maka penulis mengangkat 

penelitian yang berjudul “Kesalahan Penggunaan Fukushi (Kata Keterangan) 

Kanarazu (必ず) dan Kitto (きっと) dalam Kalimat Bahasa Jepang pada 
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Mahasiswa Angkatan 2012 Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Brawijaya”.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja kesalahan fungsi penggunaan fukushi kanarazu dan kitto dalam 

kalimat yang dilakukan Mahasiswa Angkatan 2012 Pendidikan Bahasa 

Jepang? 

2. Apa saja penyebab kesalahan penggunaan fukushi kanarazu dan kitto  

dalam kalimat yang dilakukan Mahasiswa Angkatan 2012Pendidikan 

Bahasa Jepang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kesalahan fungsi penggunaan fukushi kanarazu dan 

kitto dalam kalimat bahasa Jepang. 

2. Untuk mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan mahasiswa 

terhadap penggunaan fukushi kanarazu dan kitto dalam kalimat bahasa 

Jepang. 

1.4 Manfaat  

Secara Teoritis :  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan 

dalam bidang linguistik bahasa Jepang. Khususnya dalam kajian semantik 

bahasa Jepang dapat memberikan gambaran tentang penggunaan fukushi 

kanarazu dan kitto.  
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Secara Praktis :  

1. Bagi Penulis  

Dapat menambah wawasan mengenai pembelajaran bahasa Jepang 

khususnya dalam pembelajaran fukushi kanarazu dan kitto. 

2. Bagi Mahasiswa 

Dapat dijadikan referensi bahan belajar mandiri, juga untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai penggunaan fukushi kanarazu dan kitto. 

3. Bagi pengajar bahasa Jepang 

Dapat dijadikan tolak ukur bagi pengajar sehingga dapat menentukan cara 

pengajaran baru agar mahasiswa dapat lebih memahami dengan baik. Juga 

dapat dijadikan referensi bahan pengajaran khususnya pembelajaran 

fukushi kanarazu dan kitto.  

4. Bagi peneliti selanjutnya mengenai kekurangan atau hal-hal yang belum 

dilakukan di penelitian ini untuk dijadikan penelitian selanjutnya. 

1.5 Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, penulis akan memberikan 

batasan masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak 

meluas sehingga objek pembahasan bisa menjadi lebih jelas. Seperti kita ketahui 

fukushi dalam bahasa Jepang sangat banyak jumlahnya. Dari banyaknya fukushi 

tersebut ada yang memiliki makna yang hampir sama misalnya kitto (きっと), 

kanarazu (必ず), zehi (ぜひ), tashika (確か), tashikani (確かに), mochiron (もち

ろん) dan lain-lain. Fukushi-fukushi tersebut memiliki kesamaan makna yaitu 

“pasti”. Namun, pada penelitian ini penulis hanya akan meneliti fukushi kanarazu 
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dan kitto saja. Karena kedua fukushi tersebut selain sering disamakan makna dan 

penggunaaanya juga berada dalam klasifikasi yang sama yaitu sama-sama 

menyatakan sebuah kesimpulan dan perkiraan yang tepat/pasti. Kesamaan ini 

sering kali membuat mahasiswa kesulitan dalam membedakan dan 

menggunakannya dalam kalimat. Sehingga penulis membahas fukushi kanarazu 

dan kitto saja. 

1.6 Definisi Istilah Kunci 

Berikut adalah definisi dari istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Analisis kesalahan : Suatu prosedur kerja, yang biasa digunakan oleh 

para peneliti dan guru bahasa, yang meliputi pengumpulan sampel, 

pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan 

kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan 

penyebabnya, serta  pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan 

kesalahan itu (Menurut Ellis dalam Tarigan, 1990:68) . 

2. Fukushi : Kata yang menghiasi kata kerja dan kata sifat serta menjelaskan 

secara detail sebuah gerakan, kondisi dari sebuah situasi, derajat dan lain-

lain (Suzuki Shigeyuki dalam Mulya, 2013:1). 

3. Kanarazu : Kata Keterangan yang menunjukkan makna “Pasti” yaitu 

bahwa kondisinya pasti seperti itu atau melakukan pasti seperti itu (Mulya, 

2013:206) . 

4. Kitto : Kata keterangan yang menunjukkan kondisi bahwa kesimpulan dan 

perkiraannya dianggap pasti (Mulya, 2013:206) . 
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5. Sinonim : Hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna 

antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya (Chaer, 2007: 297) . 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Semantik 

Di dalam  mempelajari bahasa Jepang istilah linguistik disebut dengan 

gengogaku, sedangkan linguistik itu sendiri dalam bahasa Jepang disebut dengan 

nihongo-gaku (Sutedi, 2008:2). Dengan demikian, dalam linguistik bahasa Jepang 

dipelajari mengenai seluk beluk bahasa Jepang yang mencakup berbagai cabang 

dari ilmu linguistik, dan salah satu bidang kajian ilmu linguistik yang membahas 

mengenai makna adalah semantik. 

Menurut Sutedi (2008:111) berpendapat bahwa semantik (imiron) 

merupakan salah satu cabang linguistik (gengogaku) yang mengkaji tentang 

makna. Semantik memegang peranan penting karena bahasa yang digunakan 

dalam komunikasi tiada lain untuk menyampaikan suatu makna. Ketika seseorang 

menyampaikan ide dan pikiran kepada lawan bicara, lalu lawan bicaranya bisa 

memahami apa yang dimaksud karena ia menangkap makna yang disampaikan. 

Menurut Palmer dalam Aminuddin (2008:15) mengemukakan bahwa 

semantik semula berasal dari Bahasa Yunani, mengandung makna to signify atau 

memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian “studi tentang 

makna”. Dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka 

semantik merupakan bagian dari linguistik. Seperti halnya bunyi dan tata bahasa, 

komponen makna dalam hal ini juga menduduki tingkatan tertentu. Apabila 

komponen bunyi umumnya menduduki tempat tingkat pertama, tata bahasa pada 
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tingkat kedua, maka komponen makna menduduki tingkat paling akhir. Hubungan 

ketiga komponen itu sesuai dengan kenyataan bahwa (a) bahasa pada awalnya 

merupakan bunyi-bunyi abstrak yang mengacu pada adanya lambang-lambang 

tertentu, (b) lambang-lambang merupakan seperangkat sistem yang memiliki 

tatanan dan hubungan tertentu, dan (c) seperangkat lambang yang memiliki 

bentuk dan hubungan itu mengasosiasikan adanya makna tertentu. 

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa semantik merupakan ilmu linguistik yang mempelajari 

tentang makna atau perubahan makna yang memegang peranan penting dalam 

kajian ilmu bahasa dan hubungan yang dikaji dalam semantik salah satunya 

mengenai lambang yang memiliki tatanan dan hubungan tertentu serta 

seperangkat lambang yang memiliki bentuk yang mengasosiasikan adanya makna 

tertentu. 

2.2 Sinonim  

Dalam mempelajari makna, terdapat istilah relasi makna yaitu hubungan 

semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa 

lainnya. Satuan bahasa dapat berupa kata, frase, maupun kalimat. Relasi makna 

tersebut meliputi sinonim, antonim, polisemi, homonimi, hiponimi, ambiguiti dan 

redudansi (Chaer, 2007: 297). Pada penelitian ini akan dibahas mengenai sinonim. 

Masih menurut Chaer, sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan 

adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. 

Misalnya antara kata betul dan kata benar.   
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Dalam bahasa Jepang, sinonim disebut ruigigo ( 類義語 ). Menurut 

Akimoto dalam Nunu Gusti (2014) sinonim terbagi ke dalam tiga jenis yaitu : 

a. Housetsu Kankei（包摂関係） 

Sinonim ini menunjukan bahwa suatu arti kata termasuk kedalam arti lain 

secara sempit (khusus). Misalnya pada kata kyoushi (pengajar) dan sensei 

(guru). Makna kata kyoushi dan sensei merupakan sinonim. Makna kyoushi 

merupakan makna sempit dari kata sensei. Sedangkan kata sensei dapat berarti 

luas, yaitu meliputi daigishi (anggota kongres), isha (dokter), dan juga kyoushi 

(pengajar). 

b. Shisateki Tokuchou （示唆的特長） 

Sinonim ini meskipun merupakan kata-kata yang sepadan/mirip dalam arti, 

namun memiliki perbedaan. Misalnya kata noboru (naik) dan agaru (naik). 

Kedua kata tersebut memiliki makna yang mirip yaitu naik. Namun terdapat 

perbedaan dalam penggunaannya. Dalam beberapa kondisi tertentu kedua kata 

tersebut dapat saling menggantikan. 

c. Dougigo （同義語） 

Sinonim ini menunjukan arti yang sama/sepadan. Misalnya pada kata takkyuu 

dan pinpon. Kedua kata tersebut mempunyai arti olahraga tenis meja. Kedua-

duanya mempunyai satu kesamaan yang menyeluruh dari segi rasa/nuansa 

bahasa. Sinonim ini biasanya terjadi karena faktor pengaruh terjemahan 

bahasa asing. Misalnya pada kata eakon dan kuuchou, dimana keduanya 

mempunyai arti pengatur suhu ruangan. Namun Akimoto menyebutkan bahwa 

kejadian seperti ini jarang terjadi. 
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Berdasarkan penggolongan jenis sinonim diatas, fukushi kanarazu dan kitto 

termasuk ke dalam jenis sinonim shisateki tokuchou karena merupakan kata 

yang sepadan dalam arti namun berbeda dalam penggunaanya. 

2.3 Fukushi 副詞 (Kata Keterangan) 

Tomita Takayuki dalam bukunya yang berjudul „Bunpou no Kiso Chishiki 

to Sono Oshiekata‟ menyatakan bahwa dalam Bahasa Jepang terdapat sepuluh 

kelas kata atau yang disebut hinshi (品詞), yaitu meishi (nomina), doushi (verba), 

keiyoushi (adjektiva), keiyodoushi (verba adjektiva), fukushi (adverbia), rentaishi 

(prenomina), setsuzokushi (konjungsi), kandoushi (interjeksi), jodoushi (verba 

bantu), dan joshi (partikel). Salah satu diantara kelas kata yang akan menjadi 

bahasan dalam penelitian ini yaitu fukushi (adverbia) atau kata keterangan. 

Menurut Suzuki Shigeyuki dalam Mulya (2013:1),  fukushi adalah kata 

yang menghiasi kata kerja dan kata sifat serta menjelaskan secara detail sebuah 

gerakan, kondisi dari sebuah situasi, derajat dan lain-lain. Dari pengertian tersebut 

dapat dikatakan bahwa fukushi digunakan untuk menerangkan dengan jelas kata 

kerja dan kata sifat yang diikutinya. Agar lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

(3) 私は歩く。 

Watashi wa aruku. 

Saya berjalan. 

(Mulya, 2013:3) 

 

(4) 私はゆっくり歩く。 

 Watashi wa yukkuri aruku. 

 Saya berjalan pelan-pelan. 

(Mulya, 2013:3) 
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Pada kalimat (3) yang artinya “saya berjalan” tidak ada keterangan 

tambahan apapun. Berbeda dengan kalimat (4) terdapat kata keterangan “yukkuri” 

(pelan-pelan) yang menerangkan kata kerja “aruku” (berjalan) sehingga dapat 

diketahui dengan jelas bahwa aktivitas berjalan dalam kalimat tersebut dilakukan 

dengan pelan-pelan.  

Fukushi dapat ditempatkan di awal, tengah, dan akhir kalimat tergantung 

apa yang diterangkan oleh fukushi tersebut. Perhatikan contoh berikut: 

(5) たくさんの贈り物がが来た。 

Takusan no okurimono ga kita. 

Banyak kiriman datang. 

(Mulya, 2013:3) 

 

Fukushi „takusan’ yang diletakkan dibagian awal sebuah kalimat bertujuan 

untuk lebih menekankan kata tersebut atau menjadikan kata tersebut sebagai tema 

dalam kalimatnya (Mulya, 2013:2). Fukushi tidak hanya menerangkan kondisi 

yang banyak atau sedikit, cepat atau lambat, pasti atau tidak pasti namun juga 

dapat menerangkan kondisi lainnya.  

Fukushi dalam bahasa Jepang sangat banyak jumlahnya. Maka dari itu 

dilakukan pengklasifikasian jenis-jenis fukushi. Terdapat 4 jenis pengklasifikasian  

fukushi menurut menurut Mizutani dalam bukunya yang berjudul “Fukushi no Imi 

to Youhou”  adalah sebagai berikut  :  

1. Joutai fukushi （状態副詞） 

a. Joutai fukushi（状態副詞） 

Joutai fukushi terbagi atas dua macam adverbia yaitu 1) adverbia 

yang berhubungan dengan ajektiva ~na seperti shizuka, haruka, nameraka, 
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atataka dan lain-lain yang diikuti oleh pemarkah ni ; 2) adverbia yang 

berhubungan dengan pemarkah ni dan to, yakni terdiri atas (a) adverbia yang 

diikuti oleh pemarkah ni, contoh ; tsuini, iyani, bakani dan lain-lain. Selain 

itu ada pula adverbia yang digunakan dengan atau tanpa pemarkah ni seperti 

adverbia sugu(ni). (b) adverbia yang diikuti oleh pemarkah to yang terdiri 

atas adverbia yang harus diikuti oleh pemarkah to seperti futo, satto, onozuto, 

kichinto, surarito dan lain-lain, serta adverbia yang tidak harus (boleh dengan 

atau tanpa) diikuti oleh pemarkah to seperti yukkuri(to), hirahira(to), 

nonbiri(to), hakkiri(to) dan lain-lain. (c) adverbia yang tidak diikuti oleh 

pemarkah ni maupun to seperti ichi ichi, chikajika, dondon dan lain-lain.  

b.   Jougokei （畳語形） 

Merupakan adverbia yang terbentuk dari pengulangan unsur-unsurnya 

seperti osoru osoru, omoini omoini, mei meini, iki ikito dan lain-lain. 

c.  Giseigitaigo （犠牲擬態語） 

Merupakan adverbia yang terdiri atas joutai fukushi „adverbia yang 

menyatakan keadaan‟ dan giseigitaigo „onomatopoeia‟. Di dalam 

onomatopoeia ini banyak terdapat kata-kata yang berakhir dengan bunyi 

nasal (n) seperti gatan to, dan don to; berakhir dengan bunyi dental (t) seperti 

satto, hatto, dosatto ; serta kata yang berakhir dengan bunyi trill (r)i fuwari to, 

sarari to dan hirari to.  

d. Toki no fukushi dan ishi no fukushi  （時の副詞と意志副詞） 

Merupakan adverbia yang menyatakan waktu dan adverbia yang 

menyatakan keinginan. Adverbia yang termasuk pada kelompok yang 
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menyatakan waktu adalah itsumo, katsute, shibaraku, sedangkan yang 

termasuk pada adverbia yang menyatakan keinginan adalah wazato, kotosara, 

aete dan lain-lain.  

2. Teido fukushi （程度副詞） 

a.  Teido fukushi（程度副詞） 

Teido fukushi terdiri atas beberapa hal berikut ini : 1) Pada dasarnya 

pemakaian adverbia ini relatif lebih bebas, diikuti oleh ajektiva i dan ajektiva 

na, seperti pada totemo ureshii, wariai shinsetsuna hito, kanari yoku natta 

dan lain-lain ; 2) seperti pada penjelasan 1) tetapi terdapat batasan tertentu 

yakni untuk menerangkan adverbia lain, seperti pemakaian joutai fukushi 

dalam contoh berikut zuibun hakkiri kotowatta ne dan totemo ookina ie ; 3) 

diikuti oleh nomina yang menyatakan adanya suatu jangka waktu seperti 

pada daibu mukashi, zutto mae, dan yang berhubungan dengan jarak seperti 

pada zutto mae, motto kocchi dan lain-lain. Pemakaian yang sama juga terjadi 

pada kata yang diikuti langsung oleh nomina yang menyatakan jumlah 

bilangan seperti tada hitori, moo futatsu, choodo sanji dan lain-lain ; 4) 

diikuti oleh verba yang menyatakan keadaan seperti pada contoh hijooni 

tsukareta, selain itu banyak pula teido fukushi yang menyatakan kuantitas 

seperti pada kusuri o sukoshi nonda, shigaisha ga kanari deta dan lain-lain.  

b. Keishiki fukushi （形式副詞） 

Kata dake, hodo, kurai termasuk pada fukujoshi. Hal ini dapat dilihat 

dalam pembentukan klausa keterangan seperti pada mune ga nukeru kurai 
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odoroita, osoroshii hodo utsukushii, sukina dake torinasai. Menurut Okutsu 

(1986) hal seperti ini diistilahkan sebagai keishiki fukushi.  

3. Chinjutsu fukushi （陳述副詞） 

Salah satu fungsi dari adverbia adalah untuk membantu memberi 

tekanan makna pada pernyataan dalam predikat. Fukushi berdasarkan 

predikatnya yang dapat menyatakan dugaan dapat diklasifikasikan menjadi 

seperti berikut berdasarkan pengakuan orang sebelumnya (kanarazu, 

mottomo, masani), keputusan (zehi), perbandingan (atakamo, samo), dan 

lain-lain. Berikut dikemukakan beberapa contoh adverbia yang termasuk 

pada kelompok ini berdasarkan bentuk predikatnya, yakni penegasian, 

penetapan / perkiraan, perkiraan negasi, pengharapan, pengandaian, 

pertanyaan dan perbandingan / perumpamaan.  

Penegasian : kesshite, chittomo, mettani.  

Penetapan ~ perkiraan : kitto, osoraku, tabun, sazo.  

Perkiraan negasi : masaka, yomoya.  

Pengharapan : douzo, douka, zehi.  

Pengandaian : moshi, tatoe.  

Pertanyaan : naze, doushite.  

Perbandingan / perumpamaan : atakamo, marude.  

4. Shiji fukushi （指示副詞） 

Ada empat buah kata yang dimaksud dengan shiji fukushi yaitu, kou, 

sou, aa, dou. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa kata ini seharusnya 

dipisahkan karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan adverbia yang 
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lain, seperti misalnya dou pada umumnya termasuk pada chinjutsu fukushi, 

tetapi ada pula yang mengelompokkannya pada joutai fukushi serta kata kou 

pada kalimat kou atsukute wa shokuyoku gentaida termasuk pada teido 

fukushi.  

Dalam penelitian ini penulis meneliti fukushi yang termasuk dalam 

chinjutsu no fukushi yaitu kanarazu 必ず dan kitto きっと  yang memiliki 

persamaan makna. Kedua fukushi tersebut sama-sama memiliki makna “pasti” 

namun penggunaannya dalam kalimat berbeda. 

2.3.1 Fukushi 副詞 (Kata Keterangan)  kanarazu (必ず) dan kitto (きっと) 

Pengertian fukushi (kata keterangan) kanarazu dan kitto secara umum 

adalah sebagai berikut: 

a. Kanarazu :  

Kata Keterangan yang menunjukkan makna “pasti” yaitu bahwa 

kondisinya pasti seperti itu atau melakukan pasti seperti itu (Mulya, 

2013:206). 

b. Kitto : 

Kata keterangan yang menunjukkan kondisi bahwa kesimpulan dan 

perkiraannya dianggap pasti (Mulya, 2013:206). 

Dari kedua definisi diatas dapat diketahui bahwa fukushi kanarazu dan 

kitto sama-sama digunakan menunjukkan keadaan yang pasti. Namun jika 

digunakan dalam kalimat dengan konteks yang berbeda akan memiliki fungsi 

yang berbeda.  
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2.3.1.1 Penggunaan Fukushi (Kata Keterangan) Kanarazu (必ず) 

Penggunan fukushi kanarazu menurut Yoshifumi dan Hideko (1994, 121-

122) dalam bukunya yang berjudul “Gendai Fukushi Youhou Jiten” yaitu dapat 

digunakan untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut ini : 

a. Menunjukkan hasil dari adanya sebuah persyaratan tanpa ada 

pengecualian. Sudah tidak ada kemungkinan yang lainnya. 

Contoh :  

(6) あの二人は会えば必ずケンカする。 

Ano futari wa aeba kanarazu kenkasuru. 

Jika mereka berdua bertemu pasti bertengkar.  

  

Yoshifumi dan Hideko (1994, 121) 

 

Pada contoh kalimat tersebut terdapat adanya sebuah persyaratan 

yang ditandai dengan ~eba (~えば). Apabila persyaratan itu terjadi maka 

akan terjadi hal yang dimaksud. Persyaratan yang dimaksud dalam kalimat 

tersebut adalah “jika mereka bertemu” . Maka maksud dari kalimat diatas 

yaitu tidak adanya hal lain yang terjadi kecuali pertengkaran jika mereka 

berdua bertemu.  

b. Hampir tidak ada pengecualian. Masih ada kemungkinan lain. 

Contoh :  

(7) 彼は休暇明けは必ずといっていいほど病気になる。 

Kare wa kyuuka ake wa kanarazu to itteiihodo byouki ni naru.  

Dia seusai liburan pasti jatuh sakit. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 121) 
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Dalam kalimat tersebut maksudnya adalah tidak selalu dia usai 

liburan jatuh sakit. Masih ada kemungkinan tidak sakit walaupun sangat 

kecil kemungkinannya.  

c. Apabila dibagian belakang sebuah kalimat terdapat bentuk negasi 

(penolakan) maka akan bermakna menjadi sebuah bagian 

penyangkalan pernyataan sebelumnya. Hal yang disebut adanya 

pengecualian. 

Contoh : 

(8) 東大法学部を出たら必ず役人になるかと言うと、そうとも言え

ない。 

Toudai Hougakubu o detara kanarazu yakuin ni naruka to iu to, 

soutomo ienai. 

Kalau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Tokyo, pasti menjadi 

pegawai negeri, tidak bisa dibilang seperti itu juga. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 121) 

 

Maksud dari contoh kalimat tersebut adalah masih adanya 

pengecualian bahwa tidak semua lulusan Fakultas Hukum Universitas 

Tokyo menjadi seorang pegawai negeri.  

d. Menunjukkan kaidah, kebiasaan, ataupun hokum alam 

Contoh :  

(9) 人間いつかは必ず死んだ。 

Ningen itsuka kanarazu shinda.  

Suatu saat manusia pasti mati. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 121) 

 

Kaidah atau kebiasaan yang dimaksud adalah apa yang sudah 

menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat yang sudah mendarah daging. 

Suatu hukum alam termasuk kedalam fungsi yang menunjukkan kebiasaan 
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ini. Maksud dari kalimat tersebut adalah mati merupakan hukum alam atau 

kodrat sebagai manusia. Semua manusia pasti akan mati.  

e. Menunjukkan keyakinan pembicara terhadap sesuatu. 

Contoh:  

(10) 彼女は約束は必ず守る人だ。 

Kare wa yakusoku wa kanarazu mamoru hito da. 

Dia adalah orang yang pasti/selalu menepati janji. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 121) 

 

Keyakinan pembicara terhadap orang yang dibicarakan ini harus 

berdasarkan pada fakta yang ada bukan dari pendapatnya pribadi. Pada 

kalimat tersebut pembicara berbicara tentang “dia” yang selalu menepati 

janji. Hal ini dikarenakan pembicara melihat faktanya. Kanarazu disini 

selain diartikan dengan makna “pasti” juga dapat diartikan dengan „itsumo‟ 

atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah “selalu”. 

f. Menunjukkan adanya step (langkah), perintah, ajakan dan petunjuk. 

Contoh yang menunjukkan perintah : 

(11) 土曜日は必ずお弁当を持っていらっしゃい。 

  Doyoubi wa kanarazu obentou o motte irasshai. 

  Pada hari Sabtu pastikan datang membawa bento/bekal. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 121) 

 

Perintah dalam kalimat tersebut Selain digunakan dalam kalimat 

yang menunjukkan perintah seperti kalimat diatas, juga dapat digunakan 

dalam kalimat yang menunjukkan step, ajakan dan petunjuk. 
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g. Menunjukkan dasar dan alasan pembicara secara obyektif. Kanarazu 

disini sering digunakan dalam ungkapan kepastian dan kemauan. 

Contoh : 

(12)   今度こそ必ずあいつに勝って見せる。 

Kondo koso kanarazu aitsu ni katte miseru. 

Kali ini dia pasti memperlihatkan kemenangan. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 121) 

 

Berdasarkan keadaan sekitar yang dilihat si pembicara akhirnya 

pembicara menyimpulkan bahwa dia pasti menang. Kesimpulan tersebut 

semata-mata bukan karena pendapat dari dirinya sendiri melainkan dari 

hasil penglihatan dan pengalaman si pembicara. 

h. Jarang digunakan dalam bentuk kalimat negasi (penolakan). 

Contoh : 

(13) 明日は必ず雨は振らないよ。  (x) 

Ashita wa kanarazu ame wa furanai yo. 

Besok pasti tidak hujan. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 122) 

 

Jika digunakan dalam kalimat tersebut kurang tepat. Yang tepat 

adalah menggunakan fukushi kitto. 

(14)  明日はきっと雨は振らないよ。  (o) 

Ashita wa kitto ame wa furanai yo. 

Besok pasti tidak hujan. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 122) 
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2.3.1.2 Penggunaan Fukushi kitto (きっと) 

Menurut Yoshifumi dan Hideko (1994, 131) fukushi kitto (きっと ) 

memiliki beberapa penggunaan antara lain : 

a. Menunjukkan keadaan yang membawa sebuah keyakinan. 

Contoh : 

(15) 明日はきっと雨は降らないよ。 

Ashita wa kitto ame wa furanai yo. 

Besok pasti tidak hujan. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 131) 

 

Fungsi kitto disini digunakan untuk menunjukkan keadaan yang 

membawa keyakinan bukan keadaan yang pasti terjadi. Biasanya fukushi 

kitto ini digunakan untuk menerangkan keadaan alam seperti hujan, angina 

dan sebagainya. 

b. Meskipun dapat digunakan sebagai kata keterangan berdasarkan 

predikatnya namun predikatnya dapat mengalami penghilangan 

Contoh:  

(16) A : 明日、君のところへ行くよ。 

B : きっとね。 

A : ashita, kimi no tokoro e iku yo. 

B : kitto ne. 

A : besok pergi kerumah dia yuk. 

B : iya pasti. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 131) 

 

Predikat dalam kalimat tersebut yaitu  iku (行く ) mengalami 

penghilangan yang seharusnya adalah kitto iku  (きっと行く) namun 

lawan bicara hanya menjawab kittone (きっとね). 
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c. Menunjukkan keyakinan yang bersifat subyektif. 

Contoh : 

(17) （失恋した友人に）いつかきっといい人が見つかるよ。 

  (Shitsurenshita yuujin ni) itsuka kitto ii hito ga mitsukaruyo. 

   (ketika teman putus cinta) suatu saat nanti pasti menemukan   

orang yang tepat. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 131) 

 

Fukushi kitto dapat digunakan untuk menyatakan sebuah kepastian 

yang bersifat subyektif. Pada contoh kalimat diatas ada seorang teman 

yang memberi nasehat kepada temannya yang sedang putus cinta dengan 

mengatakan sebuah kepastian yaitu suatu saat nanti pasti menemukan   

orang yang tepat. Kepastian seperti itu berasal dari pendapat individu itu 

sendiri yang tidak dapat dipastikan terjadi atau tidak. Ini yang dinamakan 

subyektif. 

d. Menunjukkan kepastian pembicara yang disertai penerkaan 

Contoh:  

(18) 靴がないから、彼はきっと帰ったのだろう。 

Kutsu ga nai kara, kare wa kitto kaetta no darou. 

Karena sepatunya tidak ada,dia pasti sudah pulang. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 131) 

 

Fukushi kitto dapat digunakan untuk mengungkapkan sebuah 

kepastian  yang disertai penerkaan. Maksudnya disini adalah sebuah 

kepastian dari seorang pembicara namun kepastian tersebut masih bersifat 

sebuah penerkaan atau dugaan. Pada kalimat yang mengandung dugaan 

seperti ini diakhir kalimat dapat digunakan ungkapan dugaan seperti 

~darou (～だろう). Pada kalimat tersebut pembicara melihat sepatu milik 
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temannya sudah tidak ada, kemudian ia mengatakan “dia pasti sudah 

pulang”. Memang kata pasti disini bukan untuk mengungkapkan hal yang 

sudah pasti namun dapat digunakan untuk mengungkapkan sebuah dugaan 

yang dianggap pasti.  

 

e. Menunjukkan hal yang membawa kepercayaan yang kuat dari 

pembicara yang menginginkan hasil dari lawan bicara 

Contoh : 

(19) この仕事は明日までにきっとしあげといてくれ。 

Kono shigoto wa ashita madeni kitto shiage to itekure. 

Pekerjaan ini pastikan selesai besok lalu berikan pada saya. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 131) 

 

Fukushi kitto dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu hal 

yang membawa sebuah kepercayaan yang kuat dari pembicara dimana 

pembicara menginginkan sebuah hasil dari lawan bicara. Pada kalimat 

tersebut pembicara menyuruh lawan bicara untuk mengerjakan semua 

pekerjaannya dan dipastikan besok harus selesai. Ini merupakan ungkapan 

kepastian yang membawa sebuah kepercayaan yang kuat dari pembicara 

tersebut. Kemudian pembicara mengatakan “lalu berikan pada saya” 

merupakan sebuah perintah dari pembicara yang menginginkan sebuah 

hasil untuk diberikan kepada pembicara.  

f. Menunjukkan tekad yang bulat dari pembicara 

Contoh: 

(20) お金は期限までにきっとお返しします。 

Okane wa kigen madeni kitto okaeshishimasu. 
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Uangnya pasti akan saya kembalikan sampai pada batas 

waktunya. 

 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 131) 

 

Fukushi kitto dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah tekad 

yang bulat dari pembicara. Pada kalimat di atas menunjukkan bahwa 

pembicara mempunyai keinginan untuk segera memngembalikan uang 

yang dipinjamnya.  

Untuk lebih jelasnya, fungsi penggunaan fukushi kanarazu 

dan kitto secara singkat disajikan dalam tabel berikut: 

 Tabel 2.1 Fungsi fukushi kanarazu dan kitto 

Fungsi Fukushi Kanarazu dan Kitto 
 

Kanarazu 

 

 

Kitto 

a. Menunjukkan hasil dari adanya sebuah 

persyaratan tanpa ada pengecualian.  

 

a. Menunjukkan tekad yang bulat dari 

pembicara 

 

b. Hampir tidak ada pengecualian. Berarti 

masih ada kemungkinan lain. 

b. Menunjukkan hal yang membawa 

kepercayaan yang kuat dari 

pembicara yang menginginkan hasil 

dari pasangan 

 

c. Apabila dibagian belakang sebuah kalimat 

terdapat bentuk negasi (penolakan) maka 

akan bermakna menjadi sebuah bagian 

penyangkalan yang disebut adanya 

pengecualian. 

 

c. Menunjukkan keyakinan pembicara 

yang disertai penerkaan 

 

d. Menunjukkan kaidah atau kebiasaan d. Keyakinannya bersifat subyektif  

 

e. Menunjukkan keyakinan pembicara. 

 

 

e. Meskipun dapat digunakan sebagai 

kata keterangan berdasarkan 

predikatnya namun predikatnya 

dapat mengalami penghilangan 

 

f. Menunjukkan adanya step (langkah), 

perintah, ajakan dan petunjuk. 

 

f. Menunjukkan keadaan yang 

membawa keyakinan 

g. Menunjukkan dasar dan alasan pembicara 

secara obyektif. Kanarazu disini sering 

digunakan dalam ungkapan kepastian dan 

kemauan. 
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h. Jarang digunakan dalam bentuk kalimat 

negasi (penolakan) 

 

 

 

2.4 Analisis Kesalahan 

Para pakar linguistik, pengajar bahasa, dan guru bahasa sependapat bahwa 

kesalahan berbahasa itu mengganggu pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Oleh 

karena itu, kesalahan berbahasa yang sering dibuat oleh siswa harus dikurangi dan 

kalau dapat dihapuskan sama sekali. Hal ini baru dapat tercapai apabila seluk 

beluk kesalahan berbahasa dikaji secara mendalam. Pengkajian segala aspek 

kesalahan itulah yang dimaksud dengan istilah analisis kesalahan. Menurut Ellis 

(dikutip Tarigan, 2011:60) analisis kesalahan adalah “suatu prosedur kerja, yang 

biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa, yang meliputi pengumpulan 

sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan 

kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, 

serta  pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu”.  

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kesalahan mengenai 

penggunaan fukushi bersinonim yaitu kanarazu dan kitto pada mahasiswa yang 

sedang mempelajari bahasa Jepang. Analisis kesalahan ini bertujuan untuk 

mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan oleh pembelajar bahasa Jepang 

berkaitan dengan penggunaan fukushi kanarazu dan kitto. 

2.4.1 Sumber dan Penyebab Kesalahan  

Menurut Pateda (1989:67-77), ada 6 sumber dan penyebab kesalahan sebagai 

berikut : 
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1. Pendapat Populer 

Pendapat populer menyebutkan kesalahan bersumber pada 

ketidakhati-hatian pembelajar, pengetahuan terhadap bahasa yang dipelajari, 

dan interferensi. Norrish (1983 dikutip dari Pateda 1989:67), berpendapat 

bahwa kesalahan bersumber pada pemilihan bahan yang terlalu rumit, teknik 

pengajaran yang kurang menarik atau kurang benar, contoh kata kanarazu 

dan kitto adalah kata yang bersinonim yang sulit untuk dicari perbedaannya 

sehingga pembelajar tidak tertarik untuk mempelajarinya. 

2. Bahasa Ibu 

Bahasa Ibu mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Hal ini tidak 

mengherankan karena setiap hari pembelajar tersebut berada dalam situasi 

yang didominasi oleh penggunaan bahasa ibu.  

(21) 彼の背が高いです。  (x) 

        Kare no se ga takai desu. 

        Badannya tinggi 

 

(22) 彼は背が高いです。  (o) 

       Kare wa se ga takai desu. 

        Badannya tinggi 

 

Kalimat “badannya tinggi” ini memberikan arti “badan (milik)nya 

tinggi”. apabila diterjemahkan kedalam bahasa Jepang yang benar adalah 

menggunakan partikel “wa”. Namun sering kali pembelajar menggunakan 

partikel “no” karena partikel “no” memiliki fungsi menerangkan sebuah 

kepemilikan/kepunyaan. Pembelajar akhirnya menyamakan bahwa kata yang 

menerangkan milik pasti akan menggunakan partikel “no”. Hal ini 

merupakan pengaruh dari bahasa ibu karena pembelajar hanya mengartikan 
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“~nya” dengan menggunakan partikel “no” saja. Pembelajar tidak menyadari 

bahwa konteks dalam bahasa Jepang itu berbeda dengan bahasa Indonesia.  

3. Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang ikut 

mempengaruhi penguasaan bahasa seorang pembelajar. Tidak jarang hal yang 

sebenarnya salah dianggap sebagai sesuatu yang benar karena masyarakat 

menggunakan kaidah bahasa tersebut dengan wajar. Misalnya dalam suatu 

lingkungan sudah terbiasa memanggil gurunya dengan sebutan “sensei Ani”. 

Karena terpengaruh oleh lingkungan dengan bahasa ibu bahasa Indonesia 

biasanya menyebut dengan sebutan “Ibu Ani”. Padahal dalam bahasa Jepang 

yang benar adalah “Ani sensei”. Karena sudah dianggap wajar oleh suatu 

lingkungan tertentu maka pembicara tidak menyadari bahwa itu kurang benar. 

4. Kebiasaan  

Kebiasaan berhubungan dengan pengaruh bahasa ibu dan lingkungan. 

Pembelajar terbiasa dengan pola-pola bahasa yang didengarnya. Pola atau 

bentuk tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga kesalahan pun sulit 

dihilangkan. Contohnya dari kesalahan ini sama dengan pada poin 

lingkungan diatas.  

5. Interlingual  

Menurut Selinker (dikutip dari Pateda 1989:73), Interlingual adalah 

aktivitas belajar yang menghasilkan pola-pola pada bahasa kedua yang 

dipengaruhi oleh bahasa pertama. Interlingual atau transfer positif terjadi 



28 

 

 

 

akibat sistem bahasa ibu mirip dengan bahasa yang dipelajari. Kesalahan ini 

belum menganggu suatu komunikasi.  

6. Interferensi  

Menurut Baradja (1981 dikutip dari Pateda 1989:75), interferensi 

adalah adanya tuturan seseorang yang menyimpang dari norma-norma bahasa 

pertama sebagai akibat dari perkenalannya dengan bahasa kedua, atau 

sebaliknya, menyimpang dari bahasa kedua akibat kuatnya daya tarik pola-

pola yang terdapat pada bahasa pertama. Berbeda dengan interlingual, 

interferensi atau transfer negative terjadi akibat perbedaan sistem bahasa ibu 

dan bahasa yang dipelajari. Kesalahan ini dapat menganggu sebuah 

komunikasi. Misalnya pembelajar menerjemahkan frase “buku merah” 

kedalam bahasa Jepang menjadi “hon akai”. Padahal yang benar adalah “akai 

hon” 

Dari beberapa penyebab kesalahan yang diungkapkan oleh Pateda diatas, 

penulis hanya menggunakan dua penyebab kesalahan yaitu pendapat popular dan 

lingkungan. Hal ini dikarenakan dua penyebab tersebut dapat diaplikasikan dalam 

penelitian ini sedangkan empat penyebab lainnya kurang dapat diaplikasikan 

dalam penelitian ini. Sehingga penulis hanya menggunakan dua penyebab 

kesalahan saja.  

 Selain menggunakan dua penyebab kesalahan dari Pateda, penulis juga 

menggunakan penyebab kesalahan dari Tarigan. Menurut Tarigan (1990:86) 

dalam bukunya yang berjudul “Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa” 

kesalahan itu dapat dibedakan atas : 
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a. Kesalahan antar bahasa (Interlanguage errors), yaitu yang disebabkan oleh 

interferensi bahasa ibu sang siswa terhadap bahasa kedua yang dipelajari. 

b. Kesalahan intra bahasa (Intralingual error), yaitu kesalahan yang 

merefleksikan ciri-ciri umum kaidah yang dipelajari seperti kesalahan 

generalisasi, aplikasi yang tidak sempurna terhadap kaidah-kaidah, kegagalan 

mempelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah.  

Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai kesalahan antar bahasa 

karena penulis tidak melakukan analisis antar dua bahasa (kontrastif). Penelitian 

ini hanya akan dibahas mengenai kesalahan intra bahasa. Adapun penyebab 

kesalahan intra bahasa menurut Tarigan adalah sebagai berikut: 

a. Penyamarataan yang berlebihan (Overgeneralisasi) 

Penyamarataan adalah penggunaan strategi-strategi atau siasat-siasat yang 

telah tersedia sebelumnya di dalam situasi-situasi baru. Contoh : pembelajar 

menyamaratakan fungsi penggunaaan kanarazu dan kitto. 

b. Ketidaktahuan pembatasan kaidah  

Erat berkaitan dengan penyamarataan atau generalisasi struktur-struktur yang 

menyimpang yang telah dibicarakan diatas adalah kegagalan mengamati 

pembatasan-pembatasan atau restriksi-restriksi struktur-struktur yang ada, 

yaitu, penerapan kaidah-kaidah terhadap konteks-konteks yang tidak 

menerima penerapan tersebut. Misalnya pembelajar menggunakan kata 

kanarazu dalam kalimat yang menyatakan keyakinan yang subyektif padahal 

yang benar kanarazu digunakan menyatakan keyakinan yang bersifat obyektif. 
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c. Penerapan kaidah yang tidak sempurna 

Terjadinya struktur-struktur yang penyimpangannya menggambarkan taraf 

perkembangan kaidah (Tarigan, 1988:87). Misal terjadi kesulitan-kesulitan 

yang dialami pembelajar dalam membuat kalimat dalam bahasa Jepang yang 

benar. Ketidaktepatan pembelajar dalam penempatan kata pada struktur yang 

tepat dapat dikatakan pembelajar menerapkan kaidah yang kurang tepat. 

Ketidaktahuan akan pembatasan penggunaan fukushi kanarazu dan kitto 

apabila digunakan dalam kalimat maka akan terjadi kesalahan penggunaan. 

d. Salah menghipotesiskan konsep 

Merupakan jenis kesalahan perkembangan yang diturunkan dari pemahaman 

yang salah terhadap pembedaan-pembedaan di dalam bahasa target. Hal ini 

kadang-kadang berkaitan dengan gradasi butir-butir pengajaran yang tidak 

selaras. Misalnya pembelajar tidak mengetahui dengan baik perbedaan antara 

kanarazu dan kitto. 

Dengan menggabungkan kedua teori diatas, dalam penelitian ini akan 

digunakan dua penyebab kesalahan dari Pateda yaitu pendapat populer dan 

lingkungan, kemudian empat penyebab kesalahan dari Tarigan meliputi 

penyamarataan berlebih (overgeneralisasi), ketidaktahuan pembatasan kaidah, 

salah menghipotesiskan konsep dan penerapan kaidah yang tidak sempurna. 

2.5 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai fukushi kanarazu dan kitto sudah pernah diteliti oleh 

Nunu Gusty Septiany mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

tahun 2014 dengan judul “Analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap 
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penggunaan fukushi kitto dan kanarazu”. Pada penelitian tersebut Nunu Gusty 

melakukan survei kepada mahasiswa angkatan 2011 jurusan Pendidikan Bahasa 

Jepang UPI. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 30 orang. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif. Dari penelitian tersebut dihasilkan 

bahwa tingkat pemahaman mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Jepang 

angkatan 2011 tersebut adalah buruk.  

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu pada penelitian 

sebelumnya menganalisis mengenai tingkat pemahaman fukushi kanarazu dan 

kitto pada mahasiswa, sedangkan pada penelitian ini menganalisis mengenai 

kesalahan penggunaan fukushi kanarazu dan kitto pada mahasiswa. Sampel yang 

digunakan pun berbeda. Pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel 

mahasiswa angkatan 2011 Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang UPI, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan sampel penelitian yaitu mahasiswa angkatan 

2012 mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Brawijaya. Metode yang 

digunakan oleh penelitian sebelumya adalah metode deskriptif sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan penggunaan metode ilmiah secara formal dan 

sistimatis untuk menjawab atau menyelesaikan masalah (L.R Gay dalam Sumanto, 

1995). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian pada populasi 

atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen 

penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2008:13). 

Moleong (2002:3) juga menyatakan bahwa penelitian kuantitatif berupa data 

statistik berupa angka dalam analisis data yang kemudian dideskripsikan 

sebagaimana adanya.  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes dan angket yang 

disebarkan kepada 30 responden. Jenis pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah „one shot’ model yaitu model pendekatan yang menggunakan 

satu kali pengumpulan data pada „suatu saat‟(Arikunto, 2010:122). Maksudnya 

disini adalah penulis hanya melakukan satu kali pengambilan data dari responden, 

penulis tidak melakukan penelitian secara kontinue atau berkelanjutan. Sedangkan 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-

gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai 

keadaan populasi (Zuriah, 2007:47 ). Untuk menjelaskan secara rinci fakta-fakta 
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penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan mahasiswa penulis menggunakan 

jenis penelitian deskriptif.  

3.2 Sumber  Data Penelitian 

Sumber data merupakan objek dari mana data diperoleh (Arikunto, 

2006:129). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu 

mahasiswa angkatan 2012 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Ilmu 

Budaya, Universitas Brawijaya. 

3.2.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan 

Bahasa Jepang angkatan 2012 yang sudah menempuh mata kuliah Bunpou daigo 

dan Dokkai daigo yang berjumlah 90 mahasiswa. Mahasiswa yang telah 

menempuh kedua mata kuliah tersebut dipastikan telah mempelajari fukushi 

kanarazu dan kitto. Berdasarkan  hal tersebut, penulis memilih angkatan 2012 

sebagai responden.  

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 

131). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yang 

disebut sampel bertujuan atau purposive sample. Teknik sampling ini dilakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pada penelitian ini akan dilakukan 

analisis kesalahan penggunaan fukushi kanarazu dan kitto maka sampel yang akan 
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dipilih adalah mahasiswa yang sudah mempelajari kedua fukushi tersebut. Fukushi 

tersebut sudah dipelajari mulai dari bab 50 pada buku Minna no Nihongo 2, pada 

buku chukyuu e ikou dan chuukyuu manabou. Dengan demikian dipilih responden 

yang akan digunakan yaitu angkatan 2012 karena dipastikan sudah mempelajari 

fukushi kanarazu dan kitto.  

Dari total keseluruhan populasi yaitu 90 orang, akan digunakan sebagian 

untuk dijadikan sampel. Menurut Darmawan (2014:143) menyatakan bahwa 

jumlah populasi di atas 1000 maka sampel yang diambil adalah 10%. Jika jumlah 

populasinya kurang lebih 100 maka sampel yang diambil paling sedikit 30% dan 

jika jumlah populasinya 30 maka sampel yang diambil harus 100%. Berdasarkan 

pendapat tersebut ditentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebesar 50% dari jumlah populasi dengan jumlah 45 mahasiswa. Sebanyak 30 

mahasiswa dengan prosentase sebesar 33% digunakan untuk sampel pengambilan 

data sesungguhnya sedangkan sebanyak 15 mahasiswa dengan prosentase 17 % 

digunakan sebagai sampel uji coba instrumen penelitian.  

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam 

arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Arikunto 

(2006, 150) menggolongkan instrumen pengumpulan data menjadi 2 macam yaitu 

tes dan non-tes (bukan tes). 
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3.3.1 Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Jenis tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes prestasi atau achievement test. Tes prestasi atau 

achievement test merupakan tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

seseorang setelah mempelajari sesuatu (Arikunto, 2006: 151).  

Jenis tes yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tes 

obyektif. Terdapat beberapa macam tes obyektif yaitu tes benar-salah, tes pilihan 

ganda, menjodohkan, tes isian (Arikunto, 2013:181). Dalam hal ini penulis hanya 

menggunakan jenis tes pilihan ganda. Dalam tes pilihan ganda yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa tes pilihan ganda sederhana yang hanya menyediakan 

2 pilihan jawaban. Ini dimaksudkan agar mempercepat pengerjaan soal yang 

dilakukan responden dan juga dapat memberikan jawaban yang lebih akurat. Soal 

tes ini terdiri dari 15 pertanyaan yang disesuaikan menurut fungsi dari masing-

masing fukushi. Fungsi kanarazu dan kitto jumlahnya 15 fungsi sehingga penulis 

membuat 15 pertanyaan berdasarkan fungsi tersebut. Sebelum menyusun 

pertanyaan dilakukan pembuatan kisi-kisi soal terlebih dahulu. (Adapun kisi-kisi 

soal dan soal tes terlampir). 

3.3.2 Angket atau Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). Dipandang dari cara menjawabnya 
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kuesioner dibedakan menjadi 2 yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. 

Kuesioner terbuka yaitu yang memberi kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimatnya sendiri. Sedangkan kuesioner tertutup yaitu yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Jawaban yang 

disediakan hanya ada dua pilihan yaitu “ya” atau “tidak” dan “sudah” atau “belum”  

saja. Namun penulis juga menggunakan angket terbuka untuk mengetahui alasan 

responden secara lebih mendalam. Angket yang digunakan penulis terdiri dari 11 

pertanyaan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan soal tes dan 

angket kepada mahasiswa. Soal tes tersebut berjumlah 15 nomor soal dengan 

alokasi waktu 20 menit. Angket berjumlah 11 nomor pertanyaan yang harus 

dijawab dengan alokasi waktu 10 menit.  

Sebelum tes dan angket diujikan kepada responden, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas soal tes.  

3.4.1 Validitas  

Validitas digunakan untuk mengukur kevalidan sebuah instrumen. 

Menurut Arikunto dalam Tukiran (2011:42), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Arikunto 

menambahkan validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen 

yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Untuk mengukur 

kevalidan instrumen tes dilakukan validasi soal tes kepada native speaker bahasa 

Jepang yakni Iizuka Tasuku selaku dosen aktif di Fakultas Ilmu Budaya. Setelah 
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itu penulis menggunakan uji coba soal tes kepada 15 responden yang termasuk 

kedalam populasi namun bukan sampel. Menurut Arikunto (1992:185) 

menyatakan jumlah responden untuk uji coba antara 15-50 responden. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis menentukan responden yang 

digunakan untuk uji coba sebanyak 15 responden. Uji coba soal tes tersebut 

dilaksanakan pada hari Senin, 18 Mei 2015. Analisis uji validitas dilakukan 

mengunakan program komputer SPSS 16.0 for windows. Hasil dari uji validitas 

tersebut pada kolom valid menunjukkan angka 100%. Maka dapat dikatakan soal 

tes yang digunakan dinyatakan valid. Untuk mengetahui kevalidan instrumen 

berikut kriterianya : (hasil terlampir) 

 Tabel  3.1 Kriteria Koefisien Korelasi Validitas 
Interval Keterangan 

0.81-1.00 Sangat tinggi 

0.61-0.80 Tinggi 

0.41-0.60 Cukup 

0.21-0.40 Rendah 

0.00-0.20 Sangat rendah 

 Sumber : Arifin, Zainal (2009:257) 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa apabila hasil perhitungan validitas 

pada SPSS 16 for Windows menunjukkan angka 0,81-1,00 maka dapat dikatakan 

bahwa tingkat kevalidan instrumen tersebut adalah sangat tinggi. Untuk range 

selanjutnya dapat dilihat pada tabel diatas.  

3.4.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas juga diperlukan untuk mengetahui soal itu layak untuk di 

tes kan atau tidak. Menurut Arikunto dalam Tukiran (2011:42), Reliabilitas itu 

menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 
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digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala 

pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Uji 

reliabilitas dilakukan bersamaan uji validitas program komputer SPSS 16.0 for 

windows. Dari hasil pengujian, reliabilitas dapat diketahui dengan melihat kolom 

reliabilitas statistik. Pada kolom tersebut menunjukkan reliabilitas .701 . Angka 

tersebut menunjukkan arti 0,701. Dengan melihat kriteria reliabilitas dibawah ini 

dapat disimpulkan bahwa soal tersebut memiliki reliabilitas tinggi.  

 Tabel 3.2  Kriteria Tingkat Reliabilitas 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Sumber : Suliyanto (2012:49) 

 

 Tabel diatas menunjukkan kriteriaTingkat reliabilitas mulai dari yang 

terendah hingga sangat tinggi.  

 

3.4.3 Pelaksanaan Tes dan Pemberian Angket 

3.4.3.1 Pelaksanaan Tes 

Tes akan dilaksanakan pada : 

hari/tanggal  : Kamis, 4 Juni 2015 

waktu   : 09.00-09.30 

tempat   : ruang kelas 2.9 

peserta  : 30 orang 

Kriteria Keterangan 

0.800-1.000 Sangat tinggi 

0.600-0.799 Tinggi 

0.400-0.599 Cukup 

0.200-0.399 Rendah 

< 0.200 Sangat rendah 
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3.4.1.2 Penyebaran Angket 

Penyebaran angket ini dilaksanakan bersamaan dengan pemberian tes. 

Dilakukan setelah responden selesai mengerjakan soal tes selama sekitar 10 menit. 

Kemudian angket tersebut dikumpulkan kembali. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan ketika semua data sudah terkumpul yaitu berupa 

hasil tes dan angket yang dibagikan kepada 30 reponden. 

3.5.1 Analisis Soal Tes 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis hasil 

dari soal tes tersebut dilakukan berdasarkan urutan metodologis analisis kesalahan 

oleh Tarigan sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data kesalahan 

Penulis mengumpulkan data kesalahan berdasarkan hasil tes yang 

dilakukan oleh siswa dalam menggunakan fukushi kanarazu dan kitto 

dalam kalimat bahasa Jepang. 

b. Mengklasifikasikan kesalahan  

Penulis mengklasikasikan kesalahan dari data yang telah diperoleh 

berdasarkan masing-masing fungsi penggunaan fukushi kanarazu dan 

kitto. 

c. Memprosentase kesalahan  

Penulis memprosentase keasalahan yang dilakukan mahasiswa dengan 

rumus dari Sudijono (2012:43) dalam bukunya yang berjudul 

“Statistika Pendidikan”: 
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keterangan: 

P : Presentase Jawaban 

   : Frekuensi jawaban 

   : jumlah responden 

 

d. Memperingkat kesalahan  

Pada tahap ini penulis mengurutkan kesalahan berdasarkan frekuensi 

atau keseringannya. 

e. Mendeskripsikan/menjelaskan kesalahan 

Penulis mendeskripsikan secara mendetail kesalahan penggunaan 

fukushi kanarazu dan kitto yang dilakukan oleh responden. 

3.5.2 Analisis Angket 

Data hasil angket yang telah terkumpul diolah dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Menghitung frekuensi dan prosentase jawaban dari setiap nomor 

pertanyaan dengan menggunakan rumus (Sudijono, 2012:43): 

 

  
 

 
       

keterangan: 

P : Presentase Jawaban 

   : Frekuensi jawaban 

   : jumlah responden 

 

b. Menyusun tabel frekuensi dan prosentase jawaban dari tiap-tiap 

jawaban 

c. Menganalisis dan menginterpretasikan jawaban sampel tiap nomor 

pertanyaan. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Temuan 

4.1.1 Kesalahan Fungsi Penggunaan Fukushi Kanarazu dan Kitto 

Berdasarkan tes yang telah dilakukan kepada 30 responden mahasiswa 

angkatan 2012 ditemukan kesalahan pada beberapa fungsi penggunaan fukushi 

kanarazu dan kitto. Dari 8 fungsi penggunaan fukushi kanarazu terdapat 4 fungsi 

yang jumlah kesalahannya mencapai 50% keatas. Pertama, yaitu kesalahan pada 

fungsi fukushi kanarazu yang digunakan pada kondisi yang menunjukkan adanya 

“petunjuk”. Pada fungsi tersebut dari 30 responden yang ada ditemukan sebanyak 

19 responden yang melakukan kesalahan dengan prosentase sebesar 63%. 

Kesalahan pada fungsi tersebut merupakan kesalahan dengan prosentase tertinggi 

yang dilakukan oleh responden.  

Kedua, kesalahan pada fungsi fukushi kanarazu yang digunakan dalam 

kondisi “menunjukkan dasar dan alasan pembicara secara obyektif”. Pada fungsi 

tersebut terdapat sebanyak 57% responden menjawab salah. Ketiga, kesalahan 

pada fungsi fukushi kanarazu yang menunjukkan kondisi “apabila dibagian 

belakang sebuah kalimat terdapat bentuk negasi (penolakan) maka akan bermakna 

menjadi sebuah bagian penyangkalan pernyataan didepannya”. Pada fungsi 

tersebut terdapat sebanyak 57% responden yang menjawab salah. Keempat, 

kesalahan pada fungsi fukushi kanarazu yang menunjukkan kondisi “hampir tidak 

ada pengecualian sebuah kondisi. Dalam arti masih ada kemungkinan sebuah 
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kondisi lain meskipun sangat kecil kemungkinannya”. Pada fungsi tersebut 

terdapat sebanyak 50% responden menjawab salah. 

Kemudian, dari 6 fungsi fukushi kitto yang ada ditemukan 2 fungsi yang 

jumlah kesalahannya mencapai 50%. Pertama, kesalahan pada fukushi kitto yang 

menunjukkan kondisi “meskipun dapat digunakan sebagai keterangan tambahan 

berdasarkan predikatnya namun predikatnya dapat mengalami penghilangan”. 

Pada fungsi tersebut dari 30 responden ditemukan 16 responden yang menjawab 

salah dengan prosentase sebesar 53%. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang 

paling banyak dilakukan oleh responden pada fukushi kitto. Kedua, kesalahan 

pada fukushi kitto yang menunjukkan kondisi “menunjukkan hal yang membawa 

kepercayaan yang kuat dari pembicara yang menginginkan hasil dari pasangan”. 

Pada fungsi tersebut dari 30 responden ditemukan 15 responden yang menjawab 

salah dengan prosentase sebesar 50%. 

Secara singkat keseluruhan jumlah kesalahan berdasarkan nomor soal 

disajikan dalam grafik berikut: 

 

Grafik 4.1 Prosentase kesalahan tiap nomor soal 
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Pemaparan diatas merupakan gambaran temuan data kesalahan secara 

singkat. Untuk mengetahui lebih rinci keseluruhan kesalahan yang dilakukan 

mahasiswa akan dibahas pada sub bab pembahasan.  

4.1.2 Penyebab Kesalahan 

Berdasarkan angket yang sudah diisi oleh 30 responden diperoleh data 

penyebab kesalahan yaitu penyamarataan berlebih (overgeneralisasi) sebanyak 

26%, ketidaktahuan akan pembatasan kaidah sebanyak 26%, pendapat populer 

sebanyak 17%, penerapan kaidah yang tidak sempurna sebanyak 15%, lingkungan 

sebanyak 13% dan yang terakhir adalah salah menghipotesiskan konsep sebanyak 

3 %. Agar lebih jelas penyebab kesalahan tersebut disajikan dalam grafik berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.2 Penyebab Kesalahan 
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Pemaparan diatas merupakan gambaran temuan data penyebab kesalahan 

secara singkat. Untuk mengetahui lebih rinci keseluruhan penyebab kesalahan 

yang dilakukan mahasiswa akan dibahas pada sub bab pembahasan.  

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil temuan diatas, selanjutnya dilakukan analisis tiap butir 

soal dari hasil tes terhadap 30 responden untuk mengetahui kesalahan pada fungsi 

apa saja dan kemudian dianalisis penyebab kesalahan yang dilakukan oleh 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2012 pada penggunaan fukushi 

kanarazu dan kitto dalam kalimat. 

4.1.2 Pembahasan Kesalahan Fungsi Fukushi Kanarazu dan Kitto 

4.1.2.1 Kesalahan pada Fukushi Kanarazu  

Berikut penjelasan kesalahan fungsi pada fukushi kanarazu diurutkan dari 

kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh responden. Jawaban yang benar ditandai 

dengan cetakan tebal. 

1. Fungsi fukushi kanarazu yang digunakan pada kondisi yang menunjukkan 

adanya sebuah “petunjuk”.  Yaitu pada soal nomor 6: 

１１９番に電話をかけたとき、名前と住所を（必ず/ きっと）言う。 

119 ban ni denwa o kaketa toki, namae to juusho o (kanarazu / kitto) iu. 

Ketika kamu menelepon 119, pastikan menyebutkan nama dan alamat. 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 19 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 63%. Kesalahan pada 

soal ini merupakan kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh responden. Kalimat 

tersebut mengandung sebuah petunjuk bahwa apabila menelepon ke 119 maka 
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harus menyebutkan nama dan alamat. Apabila menggunakan fukushi kitto tidak 

tepat.  Hal ini dikarenakan apabila menggunakan fukushi kitto maka akan terjadi 

perubahan nuansa menjadi cenderung kurang pasti dan bersifat subyektif 

(berdasarkan pendapat pembicara), padahal petunjuk dalam kalimat tersebut 

bukan berdasarkan pendapat dari pembicara melainkan pembicara berbicara 

berdasarkan ketentuan yang telah ada. Fukushi kitto tidak dapat digunakan untuk 

menyatakan sebuah petunjuk.  

Kalimat tersebut seharusnya menggunakan fukushi kanarazu. Menurut 

Yoshifumi dan Hideko (1994, 121) fukushi kanarazu dapat digunakan pada 

kalimat yang mengandung petunjuk. Kalimat di atas merupakan kalimat 

mengandung petunjuk yaitu apabila menelepon ke 119 pasti menyebutkan nama 

dan alamat. Kepastian tersebut merupakan kepastian yang harus dilakukan.  

2. Fukushi kanarazu yang digunakan dalam kondisi “Menunjukkan dasar dan 

alasan pembicara secara obyektif. Kanarazu di sini sering digunakan dalam 

ungkapan kepastian dan kemauan”. Yaitu pada soal nomor 12: 

彼は自分が（必ず/ きっと）試合に勝つと確信している。 

Kare wa jibun ga (kanarazu/kitto) shiai ni katsu to kakushin  shiteiru. 

Dia yakin pasti menang dalam pertandingan. 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 17 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 57%. Kesalahan pada 

soal ini merupakan kesalahan terbanyak kedua setelah soal nomor 6 yang 

dilakukan oleh responden. Kalimat tersebut mengungkapkan sebuah keyakinan 

dari pembicara yang mengandung kemauan bahwa “dia” yang dimaksud oleh 

pembicara harus menang dalam pertandingan. Pada kalimat tersebut apabila 
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menggunakan fukushi kitto tidak tepat karena akan merubah nuansa keyakinan 

yang dibuktikan dari adanya kata kakushinsuru “meyakini” akan berubah menjadi 

sebuah penerkaan. Apabila di akhir kalimat tersebut memuat kata yang 

menunjukkan keyakinan seperti kakushinsuru “meyakini” maka bukan sebuah 

kalimat penerkaan lagi.  

Pada kalimat tersebut seharusnya menggunakan kanarazu. Sehingga pada 

kalimat tersebut akan menjadi „kanarazu shiai ni katsu‟ yang maknanya adalah 

“pasti menang dalam pertandingan” maksudnya adalah menunjukkan sebuah 

keadaan yang yakin pasti menang dalam pertandingan. Kepastian ini bersifat 

obyektif yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pembicara. 

Pembicara mengetahui bahwa “dia” mempunyai keyakinan untuk menang dalam 

pertandingan.  

3. Fukushi  kanarazu yang menunjukkan kondisi “Apabila di bagian belakang 

sebuah kalimat terdapat bentuk negasi (penolakan) maka akan bermakna 

menjadi sebuah bagian penyangkalan yang menjadi pengecualian pernyataan 

di depannya”. Yaitu pada soal nomor 3: 

毎日練習したからと言って、（必ず/ きっと）うまくなるとはいえな

い。 

Mainichi renshuushita kara to itte, (kanarazu/kitto) umaku naru to wa ienai.  

Kalau latihan setiap hari tidak bisa dikatakan pasti menjadi lebih pandai. 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 17 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 57%. Pada pernyataan 

awal kalimat yaitu „mainichi renshuushita kara to itte’ “kalau latihan setiap hari” 

menunjukkan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari.  Kemudian pada 

pernyataan selanjutnya yaitu „umaku naru to wa ienai’ “tidak bisa dikatakan 
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menjadi lebih pandai” merupakan sebuah pernyataan negasi (penyangkalan) 

kepada pernyataan awal. Penyangkalan yang dimaksud adalah meskipun sudah 

latihan setiap hari namun belum tentu menjadi pandai. Pada kalimat tersebut 

apabila menggunakan fukushi kitto itu tidak tepat karena akan menjadi „kitto 

umaku naru to wa ienai’ “tidak bisa dikatakan pasti menjadi lebih pandai”. 

Maknanya sama,  namun nuansa kalimat tersebut akan berubah menjadi sebuah 

kalimat penerkaan. Nuansa yang tepat dalam kalimat tersebut bukan sebuah 

penerkaan melainkan sebuah kepastian namun terdapat pengecualian terhadap 

kepastian tersebut dengan dibuktikan adanya bentuk penyangkalan di akhir 

kalimat sehingga penyataan awal yang diungkapkan tidak selalu benar.  

Pada kalimat tersebut seharusnya menggunakan fukushi kanarazu. Karena 

kanarazu digunakan untuk mengungkapkan kepastian yang pasti akan terjadi 

namun juga dapat digunakan apabila terdapat pengecualian dalam kepastian 

tersebut seperti pada kalimat diatas.  

4. Fukushi  kanarazu yang menunjukkan kondisi  “hampir tidak ada 

pengecualian. Masih ada kemungkinan lain”. Yaitu pada soal nomor 2: 

私は毎朝（必ず/ きっと）牛乳を飲むことにしています。 

Watashi wa maiasa (kanarazu/kitto) gyuunyuu o nomu koto ni shiteimasu. 

Saya setiap pagi pasti minum susu. 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 15 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 50%. Kalimat tersebut 

menunjukkan kebiasaan yang dilakukan pembicara. Pada akhir kalimat terdapat 

pernyataan „nomu koto ni shite imasu’ “selalu melakukan kegiatan minum…”. 

Pernyataan tersebut menunjukkan hal yang pasti dilakukan. Kalimat tersebut 
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apabila menggunakan fukushi kitto itu tidak tepat karena nuansa kepastian dari 

kalimat tersebut menjadi kurang pasti. Sehingga yang benar adalah menggunakan 

fukushi kanarazu. Fukushi kanarazu digunakan untuk mengungkapkan kepastian 

yang pasti akan terjadi dan dapat juga digunakan untuk menunjukkan kebiasaan 

yang dilakukan seseorang. Seperti pada kalimat di atas menunjukkan kebiasaan 

pembicara bahwa setiap pagi pasti minum susu. Namun kebiasaan ini bukan 

berarti pembicara hanya minum susu di pagi hari, ada kalanya minum minuman 

lain meskipun sangat jarang sekali dilakukan.  

5. Fukushi  kanarazu yang menunjukkan kondisi  “hasil dari adanya sebuah 

persyaratan tanpa ada pengecualian”. Yaitu pada soal nomor 1.  

彼女に会うと（必ず/ きっと）彼女の母親を思い出す。 

Kanojou ni auto (kanarazu/kitto) kanojou no hahaoya o omoidasu.  

Jika bertemu dia saya pasti teringat kepada ibunya. 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 12 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 40%. Pada kalimat 

tersebut terdapat pernyataan persyaratan yang ditandai dengan adanya kata „au to‟ 

“kalau bertemu”. Jika syarat tersebut terjadi maka akan timbul akibat. Kemudian 

pada pernyataan selanjutnya yaitu „kanojou no hahaoya o omoidasu’ “teringat 

kepada ibunya” merupakan akibat dari syarat tersebut. Apabila dalam kalimat 

tersebut menggunakan kitto itu kurang tepat. Hal ini dikarenakan karena nuansa 

kepastiannya menjadi kurang pasti.  

Pada kalimat tersebut seharusnya menggunakan fukushi kanarazu. Hal ini 

dikarenakan fukushi kanarazu berfungsi menerangkan bahwa adanya syarat yaitu 

jika bertemu dengan kekasihnya maka hal yang pasti terjadi adalah teringat pada 
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ibu kekasihnya tersebut. Kepastian tersebut merupakan kepastian yang pasti 

terjadi maka harus menggunakan fukushi kanarazu. 

6. Fukushi  kanarazu yang menunjukkan kondisi “Menunjukkan kaidah ataupun 

kebiasaan yang biasa terjadi dalam masyarakat dan biasanya sudah ada hukum 

yang mengaturnya”. Yaitu pada soal nomor 15: 

人間は（必ず/ きっと）死ぬ。 

Ningen wa (kanarazu/kitto) shinu. 

Manusia pasti mati. 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 10 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 33%. Kalimat „ningen 

wa … shinu’ “manusia … mati” menunjukkan bahwa yang mati adalah manusia. 

Apabila kalimat tersebut menggunakan fukushi kitto maka akan menjadi „ningen 

wa kitto shinu’ “manusia pasti mati”. Apabila menggunakan kitto nuansanya 

menjadi cenderung subyektif yaitu menganggap bahwa mati adalah ditangan 

manusia bukan merupakan suatu ketetapan. Padahal yang benar adalah kematian 

merupakan suatu ketetapan yang pasti akan terjadi. Sehingga kalimat tersebut 

yang benar yaitu menggunakan fukushi kanarazu karena fukushi ini menunjukkan 

kepastian yang pasti terjadi dan biasa digunakan untuk menunjukkan 

kebiasaan/hukum alam yang terjadi dalam kehidupan manusia.   

7. Fukushi  kanarazu yang menunjukkan kondisi “Menunjukkan adanya 

step/langkah”. Yaitu pada soal nomor 5: 

この薬を食後に（必ず/ きっと）お飲みください。 

Kono kusuri o shokugo ni (kanarazu/kitto) onomikudasai. 

Pastikan minum obat tersebut setelah makan. 
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Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 9 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 30%. Pada kalimat 

tersebut diperlukan fukushi kanarazu atau kitto untuk memperjelas kata kerja yang 

ada yaitu nomu “minum”. Pada kalimat diatas menunjukkan adanya step/langkah 

yaitu pada kata „kono kusuri o shokugo ni ... onomikudasai’ “…minum obat 

tersebut setelah makan”. Kemudian di akhir kalimat terdapat bentuk perintah yang 

ditandai dengan adanya kata „…kudasai’ “silakan…”. Apabila kalimat tersebut 

menggunakan fukushi kitto maka nuansa kepastiannya menjadi kurang pasti. 

Sehingga tidak tepat apabila digunakan dalam kalimat yang menunjukkan 

step/langkah.  

Pada kalimat tersebut seharusnya menggunakan fukushi kanarazu. Fukushi 

kanarazu dapat digunakan dalam kalimat yang menunjukkan step/langkah karena 

kepastiannya harus benar-benar pasti, bukan merupakan perkiraan lagi. 

Disebutkan bahwa “pastikan minum obat setelah makan”. Kegiatan minum obat 

pasti harus dilakukan setelah makan.  

8. Fukushi  kanarazu yang dapat digunakan dalam kalimat penolakan namun 

jarang sekali digunakan. Yaitu pada soal nomor 9: 

寝る前に（必ず/ きっと）はをみがなくてはいけません。  

Neru maeni (kanarazu/kitto) ha o migakunakutewa ikemasen. 

Saya sebelum tidur pasti tidak boleh kalau tidak menyikat gigi terlebih 

dahulu. 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 9 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 30%. Pernyataan „ha o 

miganakute wa ikemasen’ “tidak boleh kalau tidak menggosok gigi” merupakan 

pernyataan yang menunjukkan keharusan untuk dilakukan. Apabila menggunakan 
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fukushi kitto maka akan menjadi „kitto ha o miganakute wa ikemasen’ “pasti tidak 

boleh kalau tidak menggosok gigi”. Dalam bahasa Indonesia maknanya sama saja, 

namun apabila ditelaah nuansa dari kalimat dalam bahasa Jepang tersebut akan 

berbeda. Kalimat yang menggunakan fukushi kitto akan memiliki nuansa 

kepastian yang kurang pasti dan tidak mengandung unsur keharusan pada kalimat 

tersebut. Maka dari itu fukushi kitto tidak tepat apabila digunakan dalam kalimat 

tersebut. Hal ini dikarenakan pernyataan „ha o miganakute wa ikemasen’ “tidak 

boleh kalau tidak menggosok gigi” merupakan pernyataan keharusan maka yang 

tepat adalah menggunakan fukushi kanarazu.  

Fukushi kanarazu sebenarnya jarang digunakan dalam kalimat negatif 

yaitu kalimat yang mengandung penolakan. Kalimat ini ditandai dengan kata 

~masen (tidak). Namun dalam kalimat tersebut terdapat dua kata penolakan yaitu 

~naku (tidak) + ~masen (tidak) sehingga apabila digabungkan akan menjadi 

kalimat positif. Dalam hal ini harus menggunakan fukushi kanarazu.  

9. Fukushi  kanarazu yang menunjukkan kondisi “Menunjukkan keyakinan 

pembicara”. Yaitu pada soal nomor 11: 

彼は（必ず/ きっと）友人との約束を守る。 

Kare wa (kanarazu/kitto) yuujin to no yakusoku o mamoru.  

Dia adalah orang yang pasti menepati janji dengan temannya. 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 6 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kitto” dengan prosentase sebesar 20%. Pada kalimat di 

atas merupakan kalimat yang menunjukkan sebuah keyakinan dari pembicara 

namun keyakinan tersebut didasarkan pada fakta yang ada pada orang ketiga yang 

dibicarakan pembicara. Apabila kalimat tersebut menggunakan fukushi kitto tidak 
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tepat karena fukushi kitto memberikan nuansa kepastian yang kurang pasti dan 

bersifat subyektif. Padahal dalam kalimat tersebut pembicara membicarakan 

tentang orang ketiga berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang ketiga tersebut 

tanpa menambahkan pendapat dari dirinya. Sehingga apabila terdapat kalimat 

yang mengandung sebuah keyakinan pembicara tanpa menambahkan pendapat 

pribadi maka yang tepat yaitu menggunakan fukushi kanarazu. Hal ini 

dikarenakan fukushi kanarazu dapat digunakan untuk menunjukkan keyakinan 

pembicara berdasarkan pengamatan pembicara.  

4.1.2.2 Kesalahan fungsi fukushi kitto  

Berikut akan dipaparkan kesalahan pada fungsi fukushi kitto berdasarkan 

urutan terbanyak fungsi yang terjadi kesalahan: 

1. Fukushi  kitto yang menunjukkan kondisi “Meskipun dapat digunakan sebagai 

kata keterangan berdasarkan predikatnya namun predikatnya dapat mengalami 

penghilangan”. Yaitu pada soal nomor 10. 

（帰国する友人に） 

A : 今度日本へ来たら、うちに泊まってくださ  い。 

B : （必ず/ きっと）ですよ。 

(Kikokusuru yuujin ni)  

A : Kondo nihon e kitara, uchi ni tomatte kudasai. 

B : (kanarazu/kitto) desuyo. 

(kepada teman yang pulang ke tanah air)  

A : Lain kali kalau datang ke Jepang, silahkan menginap dirumahku 

B :  iya pasti” 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 16 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kanarazu” dengan prosentase sebesar 53%. Kalimat di 

atas merupakan sebuah penggalan percakapan. Pada pernyataan awal pembicara 1 
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berkata yaitu „Kondo nihon e kitara, uchi ni tomatte kudasai’ “Lain kali kalau 

datang ke Jepang, silahkan menginap di rumahku” merupakan kalimat ajakan. 

Pada pernyataan kedua pembicara 2 harus menjawab „…desu yo’ “iya…”. Apabila 

kalimat tersebut menggunakan fukushi kanarazu maka nuansanya akan menjadi 

kaku dan terkesan pembicara kedua harus melakukan kunjungan ke Jepang lagi. 

Padahal dalam kalimat tersebut maksudnya adalah untuk menawarkan saja apabila 

pembicara 2 pergi ke Jepang lagi untuk menginap di rumah pembicara 1. 

Sehingga kalimat tersebut tidak tepat apabila menggunakan kanarazu.  Fukushi 

yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kitto. Hal ini dikarenakan 

nuansa dari fukushi kiito lebih luwes karena tingkat kepastiannya kurang pasti dan 

tidak ada keharusan untuk memenuhi kepastian tersebut. Fukushi kitto juga dapat 

berdiri sendiri tanpa disertai kata kerja. Sedangkan fukushi kanarazu tidak dapat 

berdiri sendiri tanpa diikuti kata kerja. Fukushi kanarazu juga sangat jarang 

digunakan dalam percakapan.  

2. Fukushi  kitto yang menunjukkan kondisi “Menunjukkan hal yang membawa 

kepercayaan yang kuat dari pembicara yang menginginkan hasil dari 

pasangan”. Yaitu pada soal nomor 14: 

短い手紙でもいいから(必ず/ きっと）書いてね。 

Mijikai tegami demo iikara (kanarazu/kitto) kaitene. 

Pastikan menulis surat untuk saya ya, surat pendek pun boleh. 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 15 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kanarazu” dengan prosentase sebesar 50%. Pada 

pernyataan awal dalam kalimat tersebut yaitu „mijikai tegami demo iikara’ 

“catatan pendek pun boleh” kemudian pernyataan kedua yaitu  „…kaitene’ 



54 

 

 

 

“tuliskan”. Dilihat dari pernyataan kedua pembicara menginginkan hasil berupa 

catatan dari lawan bicara. Namun pada pernyataan pertama pembicara tidak 

menentukan secara pasti catatan yang bagaimana hanya berkata minimal catatan 

pendek. Apabila dalam kalimat tersebut menggunakan kanarazu maka nuansa dari 

kalimat tersebut menjadi kaku dan terkesan memaksa kepada lawan bicara. 

Sehingga fukushi kanarazu tidak tepat apabila digunakan dalam kalimat tersebut. 

Fukushi yang tepat untuk kalimat tersebut adalah kitto. Hal ini dikarenakan 

fukushi kitto lebih luwes penggunaanya dan tidak terkesan memaksakan kepada 

lawan bicara.  

3. Fukushi  kitto yang menunjukkan kondisi “Keyakinan yang bersifat 

subyektif  ”. Yaitu pada soal nomor 7: 

 

（友達にサプライズをあげるとき）彼女は（必ず/ きっと）驚く。 

(Tomodachi ni sapuraizu o agerutoki) Kanojou wa (kanarazu/kitto) odoroku. 

(Ketika akan memberi kejutan kepada teman) Dia pasti akan kaget. 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 12 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kanarazu” dengan prosentase sebesar 40%. Pada kalimat 

tersebut telah dijelaskan bahwa dalam kondisi akan memberikan kejutan kepada 

teman. Kalimat „kanojou wa … odoroku’ “dia …. kaget” apabila menggunakan 

fukushi kanarazu itu maka akan menjadi „kanojou wa kanarazu odoroku’ “dia 

pasti kaget”, namun nuansa kalimat apabila menggunakan fukushi kanarazu 

terkesan kaku dan memaksakan teman yang diberi surprise itu harus kaget. Hal 

tersebut tidak tepat, maka yang tepat adalah menggunakan fukushi kitto karena 

fukushi kitto digunakan untuk mengungkapkan pendapat pribadi (subyektif) dari 

pembicara. 
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4. Fukushi  kitto yang menunjukkan kondisi “Menunjukkan tekad yang bulat dari 

pembicara” . Yaitu pada soal nomor 8: 

（必ず/ きっと）私はこの宿題をします。 

(Kanarazu/kitto) Watashi wa kono shukudai o shimasu. 

Pasti akan saya kerjakan PR ini. 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 11 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kanarazu” dengan prosentase sebesar 37%. Pada kalimat 

„… watashi wa kono shukudai o shimasu’ “saya akan kerjakan PR ini” merupakan 

pernyataan dari pembicara untuk melakukan apa yang dia inginkan. Keinginan 

tersebut mengandung sebuah tekad yang besar dalam diri pembicara untuk 

mewujudkan keinginannya. Apabila kalimat diatas diisi menggunakan kanarazu 

maka akan menjadi „kanarazu watashi wa kono shukudai o shimasu’ “pasti akan 

saya kerjakan PR ini”. Fukushi kanarazu apabila digunakan dalam kalimat 

tersebut adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan fukushi kanarazu tidak dapat 

digunakan dalam kalimat yang mengandung tekad yang bulat yang berasal dari 

pendapat pribadi. Fukushi kanarazu digunakan untuk menyatakan kepastian yang 

bersifat obyektif (berdasarkan pengamatan) bukan berdasarkan pendapat pribadi. 

Pada kalimat tersebut yang benar adalah menggunakan fukushi kitto. 

Fukushi kitto ini selain dapat digunakan mengungkapkan pendapat pribadi juga 

dapat menyatakan tekad yang bulat yang berasal dari diri pembicara.  

5. Fukushi  kitto yang menunjukkan kondisi “Menunjukkan keyakinan 

pembicara yang disertai penerkaan”. Yaitu pada soal nomor 4: 

何度電話しても誰も出ない。（必ず/ きっと）出かけているに違いな

い。 
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Nando denwashitemo daremo denai. (Kanarazu/kitto) dekaketeiru ni 

chigainai. 

Sudah beberapa kali ditelepon namun tidak diangkat, tidak salah lagi pasti 

sedang keluar. 

 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 9 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kanarazu” dengan prosentase sebesar 30%. Pada 

pernyataan awal kalimat yaitu „Nando denwasitemo daremo denai’ “Sudah 

beberapa kali ditelepon namun tidak diangkat” merupakan kondisi dimana 

pembicara telah melakukan kegiatan menelepon seseorang namun tidak ada 

jawaban. Kemudian pada pernyataan kedua yaitu  „dekaketeiru ni chigainai’ 

“tidak salah lagi sedang keluar” merupakan pernyataan yang mengandung 

penerkaan yaitu ditandai dengan „~ni chigainai’ “tidak salah lagi”. Apabila 

kalimat tersebut diisi dengan fukushi kanarazu maka nuansanya menjadi sebuah 

kepastian yang pasti terjadi padahal pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa 

meskipun sudah ditelepon berkali-kali namun tidak diangkat bukan berarti sedang 

keluar rumah. Anggapan tersebut hanya kesimpulan dari pembicara yang 

dianggap pasti. Maka fukushi yang tepat yaitu menggunakan kitto. Karena fukushi 

kitto dapat digunakan menunjukkan anggapan yang dianggap pasti atau penerkaan.  

6. Fukushi  kitto yang menunjukkan kondisi “Menunjukkan keadaan yang 

membawa keyakinan”. Yaitu pada soal nomor 13: 

明日は（必ず/ きっと）大雨が降るよ。 

Ashita wa (kanarazu/kitto) ooame ga furuyo. 

Besok pasti hujan deras. 

Pada soal di atas, dari 30 responden terdapat 8 responden menjawab salah 

yaitu memilih jawaban “kanarazu” dengan prosentase sebesar 27%. Pada kalimat 

„Ashita wa …. ooame ga furuyo’ apabila menggunakan kanarazu maka akan 
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menjadi „Ashita wa kanarazu ooame ga furuyo’“Besok pasti hujan deras”. 

Fukushi kanarazu pada kalimat tersebut memberikan kesan bahwa besok 

dipastikan hujan. Padahal hal yang berkaitan dengan alam tidak dapat dipastikan 

oleh manusia sehingga kalimat tersebut tidak tepat apabila menggunakan fukushi 

kanarazu. Fukushi yang tepat untuk kalimat tersebut adalah kitto. Hal ini 

dikarenakan hal yang berkaitan dengan alam seperti hujan tidak dapat dipastikan 

oleh manusia sehingga manusia hanya memiliki anggapan yang dianggap pasti.    

4.1.2 Penyebab Kesalahan 

Berikut analisis terhadap penyebab kesalahan yang diperoleh dari data 

angket. Terdapat 6 penyebab kesalahan yang ditemukan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyamarataan Berlebih (Overgeneralisasi) 

Penyamarataan berlebih ini ditandai dengan pembelajar melakukan 

penyamarataan makna dan penggunaan fukushi kanarazu dan kitto. Pembelajar 

tidak mengetahui perbedaan antara kedua fukushi tersebut. Pada penyebab 

kesalahan penyamarataan berlebih ini merupakan yang paling banyak terjadi yaitu 

sebanyak  26%  responden yang melakukan penyamarataan berlebih pada fukushi 

kanarazu dan kitto.  

Untuk mengetahui adanya penyebab kesalahan pada penyamarataan 

berlebih dapat diketahui dari jawaban angket nomor 4 dan 5 berikut:  

a.  Apakah menurut Anda ada perbedaan antara fukushi kanarazu（必ず） 

dan kitto（きっと）? (Jika menjawab “ya” apa saja perbedaanya?) 
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Pada pertanyaan (a) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 18 

responden menjawab “ya” dan 12 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “ya” harus menjelaskan apa saja perbedaan yang 

diketahui oleh responden. Dari 18 responden menjawab “ya” terdapat 8 responden 

yang dapat membedakan dengan benar namun tidak semua fungsi disebutkan. 

Kemudian terdapat 4 responden memberikan alasan bahwa ada perbedaan nuansa 

dari kedua fukushi tersebut namun tidak menjelaskan perbedaan nuansanya. 

Terdapat 3 responden yang memberikan pernyataan bahwa ada perbedaan 

penggunaan dalam kalimat namun tidak dijelaskan perbedaannya. Terdapat 3 

responden yang menjawab “ya” namun tidak memberikan alasan apapun. 

Sedangkan yang menjawab “tidak” sebanyak 12 responden. Ini berarti responden 

tersebut tidak mengetahui perbedaan kedua fukushi tersebut sehingga mereka 

melakukan penyamarataan berlebih (overgeneralisasi). Kurangnya kemampuan 

tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan ketika menjawab soal.  

b. Apakah Anda selalu mengartikan fukushi kanarazu（必ず） dan kitto

（きっと） dengan makna “pasti”? (Jika “tidak” sebutkan apabila 

ada arti lain!) 

Pada pertanyaan (b) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 28 

responden menjawab “ya” dan 2 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “tidak” maka harus menjelaskan makna apa saja yang 

dimiliki kanarazu dan kitto. Terdapat 2 responden yang menjawab “tidak” yang 

memberikan alasan bahwa kanarazu memiliki makna “harus” dan kitto memiliki 

makna “pasti”. Sedangkan sebanyak 28 responden yang menjawab “ya” berarti 
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mereka selalu mengartikan kanarazu dan kitto dengan makna pasti saja. Padahal 

kanarazu dan kitto memiliki makna lain misalnya dapat bermakna “selalu”. 

Sebanyak 28 responden tersebut telah melakukan penyamarataan berlebih 

terhadap makna dari fukushi kanarazu dan kitto. Kurangnya pengetahuan 

mengenai makna apa saja dari kedua fukushi tersebut menyebabkan terjadi 

kesalahan ketika mengerjakan soal. Contoh kesalahan karena faktor 

overgenaralisasi ini terdapat dalam butir soal nomor 2 yaitu: 

私は毎朝（必ず/ きっと）牛乳を飲むことにしています。 

Watashi wa maiasa (kanarazu/kitto) gyuunyuu o nomu koto ni shiteimasu. 

Saya setiap pagi pasti/selalu  minum susu. 

 

Pada kalimat tersebut kanarazu tidak selalu diartikan “pasti” namun juga 

dapat diartikan “selalu”. Sebagian besar pembelajar menyamaratakan makna 

kedua fukushi tersebut dengan makna “pasti” saja. Berdasarkan hal tersebut 

pembelajar dikatakan mengalami penyamarataan berlebih (overgeneralisasi) pada 

makna kata. 

2. Ketidaktahuan pembatasan kaidah 

Penyebab kesalahan ini ditandai dengan kegagalan dalam membedakan 

batasan-batasan struktur bahasa yang ada. Sebesar 26% kesalahan disebabkan 

oleh faktor ini. Untuk mengetahui adanya penyebab kesalahan pada ketidaktahuan 

pembatasan kaidah dapat diketahui dari jawaban angket nomor 3 dan 9 berikut:  

a. Apakah Anda memahami penggunaan fukushi kanarazu（必ず） dan 

kitto （ き っ と ）  jika digunakan dalam sebuah kalimat? (jika 

menjawab “ya” penggunaan yang bagaimana yang Anda ketahui!) 
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Pada pertanyaan (a) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 14 

responden menjawab “ya” dan 16 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “ya” harus menjelaskan pemahaman responden ketika 

menggunakan kedua fukushi tersebut kedalam kalimat. Dari 14 responden 

menjawab “ya” terdapat 12  responden yang sudah memahami dengan benar 

fungsi kedua fukushi tersebut apabila digunakan dalam kalimat. Terdapat 2 

responden yang menjawab “ya” namun tidak menuliskan alasannya. Sedangkan 

yang menjawab “tidak” sebanyak 16 responden. Ini berarti responden tersebut 

tidak memahami dengan benar apa saja fungsi kedua fukushi tersebut. Kerena 

kurangnya pemahaman terhadap penggunaannya secara detail sehingga responden 

mengalami kesalahan.  

b. Apakah fukushi kanarazu（必ず）  dan kitto（きっと） dapat 

disubtitusikan (penggunaanya dapat saling menggantikan)? (Jika “ya” 

jelaskan dalam konteks kalimat seperti apa?) 

Pada pertanyaan (b) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 6 

responden menjawab “ya” dan 24 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “ya” harus menjelaskan dalam konteks seperti apa 

fukushi kanarazu dan kitto dapat disubtitusikan. Dari 6 responden menjawab “ya” 

terdapat 3  responden yang memberikan alasan dapat disubtitusikan namun belum 

tahu dalam konteks yang seperti apa. Kemudian 3 responden lagi yang menjawab 

“ya” namun tidak menuliskan alasannya. Sedangkan yang menjawab “tidak” 

sebanyak 24 responden. Ini berarti responden tersebut tidak mengetahui pada 

konteks yang bagaimana kedua fukushi tersebut dapat disubtitusikan. Kerena 
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kurangnya pemahaman responden terhadap kaidah-kaidah penggunaan fukushi ini 

menyebabkan terjadinya kesalahan ketika mengerjakan soal. Contoh kesalahan 

karena faktor ini terdapat dalam butir soal nomor 13 yaitu: 

明日は（必ず/ きっと）大雨が降るよ。 

Ashita wa (kanarazu/kitto) ooame ga furuyo. 

Besok pasti hujan deras. 

 Pada kalimat tersebut menunjukkan kondisi alam. Sebagian pembelajar 

belum mengetahui apabila berkaitan dengan kondisi alam maka fukushi yang tepat 

adalah kitto. Sehingga banyak pembelajar melakukan kesalahan.  

3. Salah menghipotesiskan konsep 

Kesalahan menghipotesiskan konsep ditandai dengan kegagalan 

memahami konsep penggunaan fukushi kanarazu dan kitto. Sebesar 3% responden 

mengalami kesalahan disebabkan faktor ini. Penyebab ini merupakan penyebab 

terendah terjadinya kesalahan. Untuk mengetahui adanya penyebab kesalahan 

pada kesalahan menghipotesiskan  konsep dapat diketahui dari jawaban angket 

nomor 6 dan 8 berikut:  

a. Apakah Anda setuju jika fukushi kanarazu （必ず）  digunakan 

menyatakan kondisi yang sudah pasti dan fukushi kitto（きっと）

digunakan pada kondisi yang menyatakan penerkaan yang dianggap 

pasti? (Jika “tidak” jelaskan alasan Anda) 

Pada pertanyaan (a) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 28 

responden menjawab “ya” dan 2 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “tidak” harus menjelaskan mengapa responden tidak 

setuju terhadap pernyataan tersebut. Dari 28 responden menjawab “ya” berarti 
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responden tersebut setuju terhadap pernyataan bahwa fukushi kanarazu digunakan 

menyatakan kondisi yang sudah pasti dan kitto digunakan menyatakan kondisi 

yang menyatakan penerkaannya dianggap pasti. Sedangkan yang menjawab “tidak” 

sebanyak 2 responden tidak memberikan alasan apapun mengapa mereka tidak 

setuju. Berdasarkan angket dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah 

mengetahui konsep penggunaan fukushi kanarazu dan kitto ini.  

b. Apakah Anda setuju jika fukushi kanarazu（必ず）digunakan untuk 

menyatakan keyakinan yang bersifat obyektif dan fukushi  kitto（きっ

と）digunakan untuk menyatakan keyakinan yang bersifat subyektif? 

(Jika “tidak” tuliskan alasan Anda) 

Pada pertanyaan (b) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 28 

responden menjawab “ya” dan 2 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “tidak” harus menjelaskan mengapa responden tidak 

setuju terhadap pernyataan tersebut. Dari 28 responden menjawab  

“ya” berarti responden tersebut setuju bahwa terhadap pernyataan bahwa fukushi 

kanarazu digunakan menyatakan kondisi keyakinan yang bersifat obyektif dan 

kitto digunakan menyatakan kondisi keyakinan yang bersifat subyektif. 

Sedangkan yang menjawab “tidak” sebanyak 2 responden tidak memberikan 

alasan apapun mengapa mereka tidak setuju. Berdasarkan jawaban responden dari 

angket menunjukkan bahwa hampir semua responden telah memahami konsep 

penggunaan fukushi ini. Contoh kesalahan karena faktor ini terdapat dalam butir 

soal nomor 7 yaitu: 
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（友達にサプライズをあげるとき）彼女は（必ず/ きっと）驚く。 

(Tomodachi ni sapuraizu o agerutoki) Kanojou wa (kanarazu/kitto) odoroku. 

(Ketika akan memberi kejutan kepada teman) Dia pasti akan kaget. 

Pada kalimat tersebut fukushi kitto menunjukkan pernyataan yang bersifat 

subyektif yaitu berdasarkan pendapat dari pembicara sendiri. Apabila 

menggunakan fukushi kanarazu itu tidak tepat karena fukushi kanarazu digunakan 

untuk menyatakan pernyataan yang bersifat obyektif (berdasarkan pengamatan). 

Ketidaktahuan akan konsep tersebut menyebabkan pembelajar mengalami 

kesalahan. 

4. Penerapan kaidah yang tidak sempurna  

Penyebab kesalahan ini ditandai dengan terjadinya penyimpangan 

struktur-struktur pada saat perkembangan materi. Misalnya penyimpangan 

penerapannya dalam kalimat maupun kesulitan-kesulitan yang dialami sehingga 

menyebabkan kesalahan. Sebesar 15% responden mengalami kesalahan 

dikarenakan faktor ini. Untuk mengetahui adanya penyebab kesalahan pada 

penerapan kaidah yang tidak sempurna dapat diketahui dari jawaban angket 

nomor 7 dan 10 berikut:  

a. Apakah dalam penggunaannya Anda terlebih dahulu memperhatikan 

fungsinya dan menyesuaikan dengan konteks kalimat? (Jika “tidak” 

mengapa?) 

Pada pertanyaan (a) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 27 

responden menjawab “ya” dan 3 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “tidak” harus menjelaskan mengapa responden tidak 

setuju terhadap pernyataan tersebut. Dari 27 responden menjawab “ya” berarti 
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responden tersebut telah memperhatikan fungsi penggunaan dan 

menyesuaikannya dalam konteks kalimat. Sedangkan yang menjawab tidak 

sebanyak 3 responden memberikan alasan bahwa kedua fukushi tersebut makna 

maupun penggunaanya sama saja.  

b. Apakah Anda menemui kesulitan ketika menggunakan fukushi 

kanarazu（必ず） dan kitto（きっと）dalam sebuah kalimat? (Jika 

“ya” jelaskan kesulitan apa yang sering terjadi?) 

Pada pertanyaan (b) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 21 

responden menjawab “ya” dan 9 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “ya” harus menjelaskan kesulitan apa yang dialami 

responden. Dari 21 responden menjawab “ya” berarti responden tersebut 

mengalami kesulitan ketika menggunakan kanarazu dan kitto dalam sebuah 

kalimat. Terdapat 16 responden menjawab “ya” dengan alasan kesulitan 

membedakan konteks dan nuansa dari kedua fukushi tersebut apabila digunakan 

dalam sebuah kalimat. Terdapat 5 responden mejawab “ya” namun tidak 

memberikan alasan apapun. Sedangkan yang menjawab “tidak” sebanyak 9 

responden. Dari 9 responden ini tidak dapat menerapkan kaidah dengan sempurna 

sehingga melakukan kesalahan. Contoh kesalahan karena faktor ini terdapat dalam 

butir soal nomor 10 yaitu : 

（帰国する友人に）「今度日本へ来たら、うちに泊まってくださ  

い。（必ず/ きっと）ですよ」 

(Kikokusuru yuujin ni) “Kondou nihon e kitara, uchi ni tomatte 

kudasai.(kanarazu/kitto) desuyo” 

(kepada teman yang pulang ke tanah air) “Lain kali kalau datang ke 

Jepang, silahkan menginap dirumahku”  “pasti” 
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Pada kalimat tersebut digunakan fukushi kitto karena memberikan nuansa 

yang lebih luwes dan tidak memaksakan kepada lawan bicara. Apabila kalimat 

tersebut menggunakan kanarazu maka nuansanya akan terkesan memaksakan 

kepada lawan bicara. Kurangnya pengetahuan pembelajar dalam penerapan 

kaidah yang seperti ini menyebabkan pembelajar mengalami kesalahan. 

5. Pendapat populer 

Pendapat populer ini ditandai dengan adanya pengetahuan terhadap bahasa 

yang dipelajari. Sebesar 16% kesalahan disebabkan faktor ini. Untuk mengetahui 

adanya penyebab kesalahan pada pendapat populer dapat diketahui dari jawaban 

angket nomor 1 dan 2 berikut:  

a. Apakah Anda sudah pernah mempelajari fukushi kanarazu （必ず） 

dan kitto （きっと）? 

Pada pertanyaan di atas dari 30 responden menjawab sudah mempelajari 

fukushi kanarazu dan kitto. Ini dipastikan semua responden sudah mempunyai 

pengetahuan mengenai fukushi kanarazu dan kitto ini.  

b. Apakah Anda sering melakukan latihan soal yang berkaitan dengan 

fukushi kanarazu（必ず） dan kitto（きっと）? (Jika “ya” soal 

apa saja yang Anda kerjakan?) 

Pada pertanyaan (b) di atas dari total 30 responden terdapat sebanyak 3 

responden menjawab “ya” dan 27 responden menjawab “tidak”. Pada angket 

tersebut apabila menjawab “ya” harus menjelaskan latihan soal apa yang sering 

dilakukan. Dari 3 responden menjawab “ya” beralasan bahwa mereka berlatih soal 

noken, bunpou dan dokkai. Sedangkan yang menjawab “tidak” sebanyak 27 
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responden. Karena kurangnya latihan soal maka responden kurang mengetahui 

mengenai fukushi ini sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan 

soal.  

6. Lingkungan 

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan pengetahuan 

pembelajar. Semakin baik kondisi suatu lingkungan untuk mengasah kemampuan 

berbahasa maka akan semakin baik kemampuannya.Untuk mengetahui adanya 

penyebab kesalahan karena pengaruh dari lingkungan dapat diketahui dari 

jawaban angket nomor 11 berikut:  

a. Apakah dalam berkomunikasi sehari-hari sering menggunakan fukushi 

kanarazu（必ず） dan kitto（きっと）? (Jika “ya” dengan siapa 

Anda biasa berkomunikasi)  

Dari 30 responden yang menjawab “ya” sebanyak 10 reponden dan 20 

responden menjawab “tidak”. Terdapat 6 responden yang menjawab “ya” 

mengatakan bahwa sering berkomunikasi menggunakan fukushi kanarazu dan 

kitto dengan teman sekelas dan teman dari Jepang. Terdapat 4 responden 

menjawab “ya” namun tidak memberikan alasan dengan siapa berkomunikasi 

sehari-hari. Banyak responden yang tidak melatih kemampuan berkomunikasi 

dengan lingkungannya sehingga kemampuannya kurang. 

Dari pemaparan penyebab kesalahan di atas dapat diketahui penyebab 

kesalahan apa saja yang menyebabkan responden melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik sebuah kesimpulan kesalahan dari masing-masing fukushi.  

1. Kesalahan pada fukushi kanarazu dan kitto  

Kesalahan fungsi kanarazu yang paling banyak prosentase kesalahannya 

yaitu pada soal nomor 6 pada fungsi yang menunjukkan kondisi “menunjukkan 

adanya sebuah petunjuk” sebanyak 63 % dengan jumlah 19 responden yang 

melakukan kesalahan. Sedangkan kesalahan yang paling sedikit yaitu pada soal 

nomor 11 pada fungsi fukushi kanarazu yang menunjukkan kondisi 

“menunjukkan keyakinan pembicara” sebanyak 20% dengan jumlah 6 responden 

yang melakukan kesalahan. Kemudian, kesalahan pada fukushi kitto paling 

banyak terjadi pada soal nomor 10 pada fungsi fukushi  kitto yang menunjukkan 

kondisi “meskipun dapat digunakan sebagai kata keterangan berdasarkan 

predikatnya namun predikatnya dapat mengalami penghilangan” sebanyak 53% 

dengan jumlah 16 responden yang melakukan kesalahan. Sedangkan kesalahan 

yang paling sedikit yaitu pada soal nomor 13 pada fungsi fukushi  kitto yang 

menunjukkan kondisi “menunjukkan keadaan yang membawa sebuah keyakinan” 

sebanyak 27% dengan jumlah 8 responden yang melakukan kesalahan.  
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2. Penyebab Kesalahan  

Berdasarkan pembahasan penyebab kesalahan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa penyebab kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh 

pembelajar yaitu penyamarataan berlebih (overgeneralisasi) pada makna suatu 

kata dan kurangnya pemahaman akan pembatasan kaidah penggunaan fukushi 

kanarazu dan kitto. Selain hal tersebut kesalahan yang disebabkan karena 

kesalahan dalam menghipotesiskan konsep, penerapan kaidah yang tidak 

sempurna, pendapat populer dan lingkungan juga menyebabkan pembelajar 

melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal-soal maupun dalam penerapan 

penggunaan dalam kalimat.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat 

kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam penggunaan fukushi kanarazu dan 

kitto. Padahal fukushi ini sudah sering kali dipelajari oleh mahasiswa yaitu mulai 

semester 3 hingga semester 6. Untuk mengurangi kesalahan tersebut berikut 

beberapa saran yang dapat membantu untuk perbaikan dalam kegiatan belajar 

mengajar: 

a. Untuk Pengajar 

Hasil penelitian kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa yaitu 

pada fukushi kanarazu yang berfungsi menunjukkan “petunjuk” dan 

pada fukushi kitto yang predikatnya mengalami penghilangan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pengajar sebaiknya menjelaskan 
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perbedaan penggunaan  fukushi kanarazu dan kitto ini terutama lebih 

menekankan pada fungsi di atas agar kesalahan tidak kembali terulang.  

b. Bagi Mahasiswa 

1. Bagi mahasiswa sebaiknya lebih meningkatkan pemahaman 

terhadap fungsi-fungsi penggunaan fukushi kanarazu dan kitto 

terutama pada fukushi kanarazu yang berfungsi menunjukkan 

“petunjuk” dan pada fukushi kitto yang predikatnya mengalami 

penghilangan.  

2. Penyebab kesalahan tertinggi yaitu pada penyamarataan dan 

ketidaktahuan pembatasan kaidah sehingga mahasiswa sebaiknya 

tidak hanya melihat dari arti kata kanarazu dan kitto namun juga 

harus memahami fungsi dan perbedaan masing-masing fukushi.  

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengangkat penelitian mengenai 

fukushi yang bersinonim yang lain misalnya zehi, mochiron, tashika 

dan tashikani. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan instrument 

wawancara untuk mengetahui lebih detail alasan penyebab kesalahan 

yang dilakukan pembelajar. 

  



70 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aminudin. 2008.SEMANTIK:Pengantar Studi Tentang Makna. Bandung:Sinar 

Baru Argensindo 

Arifin, Zainal. 2009. Evaluasi Pembelajaran. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta:Rhineka Cipta 

Chaer, Abdul.2007. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 

Gusti, Nunu. 2013. Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap 

Penggunaan Fukushi Kitto dan Kanarazu. skripsi. tidak diterbitkan. 

Hida, Yoshifumi dan Hideko Asada. 1994. Gendai Fukushi Youhou Jiten. Japan: 

Tokyo Do Shuppan 

Indriani. 2013. Makin Banyak yang Belajar Bahasa Jepang. Diakses pada tanggal 

10 April 2015 dari www.antaranews.com/Makin banyak yang belajar 

bahasa Jepang - ANTARA News.htm 

Jisho.org/sentences/kanarazu. (Diakses pada tanggal 28 April 2015) 

Jisho.org/sentences/kitto. (Diakses pada tanggal 28 April 2015) 

Mizutani. 1991. Fukushi No Imi To Youho.Japan : Kokuritsu Kokugo Kenkyuusho. 

Mulya Komara. 2013. Fukushi Bahasa Jepang. Yogyakarta:Graha Ilmu 

Pratiwi, Ika Mila.2014. Analisis Kesalahan Penggunaan Gairaigo pada 

Mahasiswa Sastra Jepang Angkatan 2010 Universitas Brawijaya.Skripsi. 

Tidak diterbitkan 

Sudijono, Anas. 2012. Pengantar Statistika Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo  

Persada 

Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta 

Suliyanto. 2012. Uji Validitas dan Reliabilitas. (Online), (http://management-

usoed.ac.id) diakses 18 Mei 2015 

Sumanto. 1995. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta:Andi 

Offset 

Sutedi, Dedi. 2008. Dasar-Dasar Linguistik Bahasa Jepang. Bandung:Humaniora 

Utama Press 

Takayuki, Tomita. 1993. Bunpou no Kiso Chishiki to Sono Oshiekata. Jepang : 

Bonjinsha 

Taniredja, Tukiran. 2011. Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta 

Tarigan. 1990. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. Bandung : Angkasa 

http://management-usoed.ac.id/
http://management-usoed.ac.id/


71 

 

 

 

Zuriah, Nurul. 2007. Metodologi Penelitian:Sosial dan Pendidikan. Jakarta : 

Bumi Aksara 

  



72 

 

 

 

Lampiran 1: Curriculum Vitae 

CURRICULUM VITAE 

 

Nama    : Novita Artika Sari 

NIM    : 115110600111028 

Program Studi   : Pendidikan Bahasa Jepang 

Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 08 Oktober 1992 

Alamat                                    : RT.03, RW. 01, Ds. Genengan, Kec. Kawedanan, 

Kab. Magetan, Jawa Timur 

No. Telp.  : 089675630283 

Alamat e-mail  : novita.artikasari@yahoo.co.id 

Riwayat Pendidikan  : SDN Genengan I   (1999-2005) 

     SMPN I Kawedanan  (2005-2008) 

      SMAN I Kawedanan  (2008-2011) 

     Universitas Brawijaya  (2011-sekarang) 

JLPT  : Lulus N5 (2011) 

    Mengikuti N3 (2015) 

Pengalaman Kepanitiaan : -    Panitia Jikoshoukai (2012) 

- Panitian  Youkoso (2013) 

- Panitia Isshoni Tanoshimimashou 8 (2013) 

Pengalaman Kerja                   : -    Magang sebagai penerjemah tulis di LIPI    

Purwodadi 

- Validator dan Inputer data pajak perusahaan 

Jepang di PT. Astrust 

 

 

  

mailto:novita.artikasari@yahoo.co.id


73 

 

 

 

 Lampiran 2: Data Kesalahan fungsi penggunaan fukushi kanarazu dan kitto 

No.  Fungsi  Soal 

nomor 

Soal  Jumlah 

kesalahan 

Prosentase 

1.  Fukushi  kanarazu yang 

menunjukkan kondisi  “hasil 

dari adanya sebuah persyaratan 

tanpa ada pengecualian”. 

1 彼女に会うと（*必ず/ 

きっと）彼女の母親を

思い出す。 

12 40% 

2.  Fukushi  kanarazu yang 

menunjukkan kondisi  “hampir 

tidak ada pengecualian. Masih 

ada kemungkinan lain”. 

2 私は毎朝（必ず/ きっ

と）牛乳を飲むことに

しています。 

15 50% 

3.  Fukushi  kanarazu yang 

menunjukkan kondisi “apabila 

dibagian belakang sebuah 

kalimat terdapat bentuk negasi 

(penolakan) maka akan 

bermakna menjadi sebuah 

bagian penyangkalan 

pernyataan didepannya”. 

3 毎日練習したからと言

って、（必ず/ きっ

と）うまくなるとはい

えない。 

17 57% 

4.  Fukushi  kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan kaidah ataupun 

kebiasaan yang biasa terjadi 

dalam masyarakat dan biasanya 

sudah ada hukum yang 

mengaturnya”. 

15 人間は（必ず/ きっ

と）死ぬ。 

10 33% 

5.  Fukushi  kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan keyakinan 

pembicara”. 

11 彼は（必ず/ きっと）

友人との約束を守る。 

6 20% 

6.  Fukushi  kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan adanya step 

(langkah)”. 

5 この薬を食後に（必ず

/ きっと）お飲みくだ

さい。 

9 30% 

7.  Fukushi  kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan adanya sebuah 

petunjuk”. 

6 １１９番に電話をかけ

たとき、名前と住所を

（必ず/ きっと）言

う。 

19 63% 

8.  Fukushi  kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan dasar dan alasan 

pembicara secara obyektif. 

Kanarazu disini sering 

digunakan dalam ungkapan 

kepastian dan kemauan”. 

12 彼は自分が（必ず/ き

っと）試合に勝つと確

信している。 

17 57% 

9.  Fukushi  kanarazu yang dapat 

digunakan dalam kalimat 

penolakan namun jarang sekali 

digunakan. 

9 寝る前に（必ず/ きっ

と）はをみがなくては

いけません。 

9 30% 

10.  Fukushi  kitto yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan keadaan yang 

13 明日は（必ず/ きっ

と）大雨が降るよ。 

8 27% 
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membawa sebuah keyakinan”. 

11.  Fukushi  kitto yang 

menunjukkan kondisi 

“meskipun dapat digunakan 

sebagai modifier berdasarkan 

predikatnya namun predikatnya 

dapat mengalami 

penghilangan”.  

10 （帰国する友人に）

「今度日本へ来たら、

うちに泊まってくださ

い。（必ず/ きっと）

ですよ」 

16 53% 

12.  Fukushi  kitto yang 

menunjukkan kondisi 

“keyakinannya bersifat 

subyektif ”. 

7 サプライズ をあげる

とき）彼女は（必ず/ 

きっと）驚く。 

12 40% 

13.  Fukushi  kitto yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan keyakinan 

pembicara yang disertai 

penerkaan”. 

4 何度電話しても誰も出

ない。（必ず/ きっ

と）出かけているに違

いない。 

9 30% 

14.  Fukushi  kitto yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan hal yang 

membawa kepercayaan yang 

kuat dari pembicara yang 

menginginkan hasil dari 

pasangan”. 

14 短い手紙でもいいから

（必ず/ きっと）書い

てね。 

15 50% 

15.  Fukushi  kitto yang 

menunjukkan kondisi 

“menunjukkan tekad yang bulat 

dari pembicara”. 

8 （必ず/ きっと）私は

この宿題をします。 

11 37% 
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Lampiran 3: Data Penyebab Kesalahan 

No. Penyebab 

kesalahan 

Pertanyaan  Jumlah 

responden  

Prosen-

tase 

1.  Penyamarataan 

berlebih 

(overgeneralisasi) 

4. Apakah menurut Anda ada perbedaan 

antara fukushi kanarazu（必ず） 

dan kitto（きっと）? (Jika 

menjawab “ya” apa saja 

perbedaanya?) 

5. Apakah Anda selalu mengartikan 

fukushi kanarazu（必ず） dan kitto

（きっと） dengan makna 

“pasti”? (Jika “tidak” sebutkan 

apabila ada arti lain!) 

40 26 % 

2.  Ketidaktahuan 

akan pembatasan 

kaidah 

3. Apakah Anda memahami 

penggunaan fukushi kanarazu（必

ず） dan kitto（きっと） jika 

digunakan dalam sebuah kalimat? 

(jika menjawab “ya” penggunaan 

yang bagaimana yang Anda ketahui!) 

9. Apakah fukushi kanarazu（必ず） 

dan kitto（きっと）dapat 

disubtitusikan (penggunaanya dapat 

saling menggantikan)? (Jika “ya” 

jelaskan dalam konteks kalimat 

seperti apa?) 

40 26 % 

3. Salah 

menghipotesiskan 

konsep 

6. Apakah Anda setuju jika fukushi 

kanarazu（必ず） digunakan 

menyatakan kondisi yang sudah pasti 

dan fukushi kitto（きっと）
digunakan pada kondisi yang 

menyatakan penerkaan yang 

dianggap pasti? (Jika “tidak” 

jelaskan alasan Anda) 

8. Apakah Anda setuju jika fukushi 

kanarazu（必ず）digunakan untuk 

menyatakan keyakinan yang bersifat 

obyektif dan fukushi  kitto（きっ

と）digunakan untuk menyatakan 

keyakinan yang bersifat subyektif? 

(Jika “tidak” tuliskan alasan Anda) 

4 3 % 

4. Penerapan kaidah 

yang tidak 

sempurna 

7. Apakah dalam penggunaannya Anda 

terlebih dahulu memperhatikan 

fungsinya dan menyesuaikan dengan 

konteks kalimat? (Jika “tidak” 

mengapa?) 

10. Apakah Anda menemui kesulitan 

ketika menggunakan fukushi 

kanarazu（必ず） dan kitto（きっ

と）dalam sebuah kalimat? (Jika 

“ya” jelaskan kesulitan apa yang 

24 15 % 
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sering terjadi?) 

5. Pendapat populer 1. Apakah Anda sudah pernah 

mempelajari fukushi kanarazu （必

ず） dan kitto （きっと）? 

2. Apakah Anda sering melakukan 

latihan soal yang berkaitan dengan 

fukushi kanarazu（必ず） dan kitto

（きっと）? (Jika “ya” soal apa 

saja yang Anda kerjakan?) 

27 15 % 

  6. Lingkungan 11. Apakah dalam berkomunikasi sehari-

hari sering menggunakan fukushi 

kanarazu（必ず） dan kitto（きっ

と）? (Jika “ya” dengan siapa 

Anda biasa berkomunikasi) 

20 13 % 
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Lampiran 4: Kisi-Kisi Soal 

No. Indikator Sub Indikator Materi No. Soal 

1. 

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kanarazu yang 

menunjukkan kondisi  

“hasil dari adanya 

sebuah persyaratan 

tanpa ada 

pengecualian”. 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  

kanarazu  

Soal 

nomor 1  

2. 

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kanarazu yang 

menunjukkan kondisi  

“Hampir tidak ada 

pengecualian. Masih 

ada kemungkinan lain”. 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  

kanarazu 

Soal 

nomor 2 

3.  

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“Apabila dibagian 

belakang sebuah 

kalimat terdapat bentuk 

negasi (penolakan) 

maka akan bermakna 

menjadi sebuah bagian 

penyangkalan 

pernyataan 

didepannya.” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  

kanarazu 

Soal 

nomor 3 

4.  

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“Menunjukkan kaidah 

ataupun kebiasaan yang 

biasa terjadi dalam 

masyarakat dan 

biasanya sudah ada 

hukum yang 

mengaturnya” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  

kanarazu 

Soal 

nomor 

15 
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5.  

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“Menunjukkan 

keyakinan pembicara.” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  

kanarazu 

Soal  

nomor 

11 

6.  

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“Menunjukkan adanya 

step (langkah), perintah, 

ajakan dan petunjuk.” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  

kanarazu 

Soal 

nomor  

5-6 

7.  

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kanarazu yang 

menunjukkan kondisi 

“Menunjukkan dasar 

dan alasan pembicara 

secara obyektif. 

Kanarazu disini sering 

digunakan dalam 

ungkapan kepastian dan 

kemauan.” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  

kanarazu 

Soal 

nomor 

12 

8. 

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kanarazu yang dapat 

digunakan dalam 

kalimat penolakan 

namun jarang sekali 

digunakan. 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  

kanarazu 

Soal  

nomor 9 

9. 

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kitto yang menunjukkan 

kondisi “Menunjukkan 

keadaan yang membawa 

keyakinan” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  kitto Soal 

nomor 

13 
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10. 

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kitto yang menunjukkan 

kondisi “Meskipun 

dapat digunakan sebagai 

modifier berdasarkan 

predikatnya namun 

predikatnya dapat 

mengalami 

penghilangan” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  kitto Soal 

nomor 

10 

11. 

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kitto yang menunjukkan 

kondisi “Keyakinannya 

bersifat subyektif  ” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  kitto Soal 

nomor 7 

12. 

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kitto yang menunjukkan 

kondisi “Menunjukkan 

keyakinan pembicara 

yang disertai 

penerkaan” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  kitto Soal 

nomor 4 

13.  

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kitto yang menunjukkan 

kondisi “Menunjukkan 

hal yang membawa 

kepercayaan yang kuat 

dari pembicara yang 

menginginkan hasil dari 

pasangan” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  kitto Soal 

nomor 

14 

14 

Mengukur kemampuan 

penggunaan fukushi  

kitto yang menunjukkan 

kondisi “Menunjukkan 

tekad yang bulat dari 

pembicara” 

Mampu menentukan 

penggunaan fukushi 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa Jepang 

fukushi  kitto Soal 

nomor 8 
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Lampiran 5: Kisi – Kisi Angket 

No. Penyebab Kesalahan Soal Angket 

1.  Pertanyaan pengantar  Angket nomor 1 

2.  Penyamarataan berlebih  Angket nomor 3 & 4 

3.  Ketidaktahuan akan pembatasan kaidah Angket nomor 1 & 8 

4.  Salah menghipotesiskan konsep Angket nomor 4 & 7 

5.  Penerapan kaidah yang tidak sempurna Angket nomor 5 & 6 

6.  Pendapat populer Angket nomor 2 

7.  Lingkungan Angket nomor 10 
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Lampiran 6: Soal tes beserta kunci jawaban  

1. 彼女に会うと（必
かなら

ず/ きっと）彼女の母親を思い出す。 

Jika bertemu dia saya pasti teringat kepada ibunya. 

(sumber: Jisho.org/sentences) 

2. 私は毎朝
まいあさ

（ 必
かなら

ず/ きっと）牛 乳
ぎゅうにゅう

を飲
の

むことにしています。 

Saya setiap pagi pasti minum susu. 

(sumber: Buku Bunpou Toreningu) 

3. 毎日練習
まいにちれんしゅう

したからと言
い

って、（ 必
かなら

ず/ きっと）うまくなるとはいえな

い。 

Kalau dikatakan latihan setiap hari pasti bisa menjadi lebih baik sebenarnya 

tidak bisa dibilang seperti itu juga. 

(sumber: buku latihan soal N3 gakushudo) 

4. 何度電話
な ん ど で ん わ

しても誰
だれ

も出
で

ない。（ 必
かなら

ず/ きっと）出
で

かけているに違
ちが

いな

い。 

Sudah beberapa kali ditelepon namun tidak diangkat, tidak salah lagi pasti 

sedang keluar.  

(sumber : buku Bunpou Toreningu) 

5. この薬
くすり

を食後
しょくご

に（必
かなら

ず/ きっと）お飲
の

みください。 

Pastikan minum obat tersebut setelah makan. 

(sumber : Buku Shin nihongo) 

6. １１９番
ばん

に電話
で ん わ

をかけたとき、名前
な ま え

と住所
じゅうしょ

を（必
かなら

ず/ きっと）言
い

う。 

Ketika kamu menelepon 119, pastikan menyebutkan nama dan alamat. 

(sumber : Buku Topiku25) 

7. （友達にサプライズをあげるとき）彼女は（必
かなら

ず/ きっと）驚く。 

(Ketika akan memberi kejutan kepada teman) Dia pasti akan kaget. 

(sumber: Jisho.org/sentences) 
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8. （必
かなら

ず/ きっと）私はこの宿題をします。 

Pasti akan saya kerjakan PR ini. 

(sumber: Jisho.org/sentences) 

9. 寝
ね

る前
まえ

に（ 必
かなら

ず/ きっと）はをみがなくてはいけません。  

Saya sebelum tidur pasti tidak boleh kalau tidak menyikat gigi terlebih dahulu. 

(sumber : soal-soal N3) 

10. （帰国する友人に）「今度日本へ来たら、うちに泊まってください。

（必
かなら

ず/ きっと）ですよ」 

(kepada teman yang pulang ke tanah air) “ lain kali kalau datang ke Jepang, 

silahkan menginap dirumahku” “iya, pasti” 

(sumber: buku Bunpou Toreningu) 

11. 彼は（必
かなら

ず/ きっと）友人との約束を守る。 

Dia adalah orang yang pasti menepati janji dengan temannya. 

(sumber: Jisho.org/sentences) 

12. 彼は自分が（ 必
かなら

ず/ きっと）試合に勝つと確信
かくしん

している。 

Dia yakin pasti menang dalam pertandingan. 

(sumber: Jisho.org/sentences) 

13. 明日は（必
かなら

ず/ きっと）大雨が降るよ。 

Besok pasti hujan deras. 

(sumber: Jisho.org/sentences) 

14. 短い手紙でもいいから( 必
かなら

ず/ きっと）書いてね。 

Pastikan menulis untuk saya ya, surat pendek pun boleh. 

(sumber: Jisho.org/sentences) 

15. 人間は（必
かなら

ず/ きっと）死ぬ。 

Manusia pasti mati. 

(sumber: Jisho.org/sentences) 

 



83 

 

 

 

Lampiran 7: Soal tes yang telah divalidasi native speaker 
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Lampiran 8 : Hasil Validitas dan Reliabilitas soal tes menggunakan SPSS 16 

for Windows 
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Lampiran 9 : Angket 

ANGKET 

Nama:  

Isilah angket dibawah ini dengan cara melingkari pilihan jawaban (a) atau (b) 

sesuai dengan kondisi Anda kemudian jelaskan alasan Anda. 

1. Apakah Anda sudah pernah mempelajari fukushi kanarazu （必ず） dan 

kitto （きっと）? 

a. Sudah   b. Belum 

2. Apakah Anda sering melakukan latihan soal yang berkaitan dengan 

fukushi kanarazu（必ず） dan kitto（きっと）? (Jika “ya” soal apa saja 

yang Anda kerjakan?) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Apakah Anda memahami penggunaan fukushi kanarazu（必ず）  dan 

kitto（きっと） jika digunakan dalam sebuah kalimat? (jika menjawab 

“ya” penggunaan yang bagaimana yang Anda ketahui!) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Apakah menurut Anda ada perbedaan antara fukushi kanarazu（必ず） 

dan kitto（きっと）? (Jika menjawab “ya” apa saja perbedaanya?) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 
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5. Apakah Anda selalu mengartikan kanarazu（必ず） dan kitto（きっと） 

dengan makna “pasti”? (Jika “tidak” sebutkan apabila ada arti lain!) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Apakah Anda setuju jika fukushi kanarazu （ 必 ず ）  digunakan 

menyatakan kondisi yang sudah pasti dan fukushi kitto（きっと）

digunakan pada kondisi yang menyatakan penerkaan yang dianggap pasti? 

(Jika “tidak” jelaskan alasan Anda) 

a.  Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Apakah dalam penggunaannya Anda terlebih dahulu memperhatikan 

fungsinya dan menyesuaikan dengan konteks kalimat? (Jika “tidak” 

mengapa?) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Apakah Anda setuju jika kanarazu（必ず）  dan kitto（きっと） 

digunakan untuk menyatakan keyakinan yang bersifat obyektif dan kitto

（ き っ と ） digunakan untuk menyatakan keyakinan yang bersifat 

subyektif? (Jika “tidak” tuliskan alasan Anda) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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9. Apakah kanarazu（必ず）  dan kitto（きっと）dapat disubtitusikan 

(penggunaanya dapat saling menggantikan)? (Jika “ya” jelaskan dalam 

konteks kalimat seperti apa?) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10. Apakah Anda menemui kesulitan ketika menggunakan kanarazu（必ず） 

dan kitto（きっと）dalam sebuah kalimat? (Jika “ya” jelaskan kesulitan 

apa yang sering terjadi?) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

11. Apakah dalam berkomunikasi sehari-hari sering menggunakan kanarazu

（必ず） dan kitto（きっと）? (Jika “ya” dengan siapa Anda biasa 

berkomunikasi) 

a. Ya    b. Tidak 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  
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Lampiran 10: Contoh soal tes yang sudah dikerjakan oleh responden 
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Lampiran 11: Contoh angket yang diisi oleh responden 
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Lampiran 12 : Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 13: Berita Acara Bimbingan Skripsi 

 

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI 

1. Nama    : Novita Artika Sari 

2. NIM    : 115110600111028 

3. Program studi  : Pendidikan Bahasa Jepang 

4. Topik Skripsi   : Linguistik - Pendidikan 

5. Judul Skripsi                       : Kesalahan Penggunaan Fukushi (Kata Keterangan   

Kanarazu (必ず) dan Kitto (きっと) dalam 

Kalimat Bahasa Jepang pada Mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2012 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 

6. Tanggal Mengajukan : 5 Desember 2014  

7. Tanggal Selesai  : 7 Agustus 2015  

8. Nama Pembimbing  : Rike Febriyanti, M.A 

9. Keterangan Konsultasi 

No.  Tanggal Materi Pembimbing Paraf 

1.  22 - 01- 2015 Pengajuan judul dan 

konsultasi bab 1-3 

Rike Febriyanti, M.A  

2.  15 - 3 - 2015 Revisi bab 1-3 Rike Febriyanti, M.A  

3.  13 - 4 - 2015 Revisi bab 1-3 Rike Febriyanti, M.A  

4.  25 - 4 - 2015 Revisi bab 1-3 Rike Febriyanti, M.A  

5.  5 - 5 - 2015 Revisi bab 1-3 Rike Febriyanti, M.A  

6.  11 - 5 - 2015 Revisi bab 1-3 Rike Febriyanti, M.A  

7.  3 - 6 - 2015 Seminar Proposal Rike Febriyanti, M.A   

8.  23 - 6 - 2015 Revisi Sempro Febi Ariani Saragih, M.Pd  

9.  23 - 6- 2015  Revisi sempro dan 

konsultasi bab 1-5 

Rike Febriyanti, M.A  

10.  13 - 7 - 2015 Seminar Hasil Rike Febriyanti, M.A  

11.  27 - 7 - 2015 Revisi Seminar Hasil Rike Febriyanti, M.A  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

Jalan Veteran, Malang 65145 Indonesia 
Telp. (0341) 575875 (direct), Fax. (0341) 575822 (direct) 
E-mail: fib_ub@ub.ac.id   http://www.fib.ub.ac.id 
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12.  28 - 7 - 2015 Revisi Seminar Hasil Febi Ariani Saragih, M.Pd  

13.  3 - 8 - 2015 Ujian Skripsi Rike Febriyanti, M.A   

14.  5 - 8 - 2015 Revisi Ujian Skripsi Rike Febriyanti, M.A  

15.  5 - 8 - 2015 Revisi Ujian Skripsi Febi Ariani Saragih, M.Pd  

 

 

10. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai :  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Malang, 7 Agustus 2015 

Pembantu Dekan I     Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

 

Syariful Muttaqin, M.A    Rike Febriyanti, M.A 

NIP. 19751101 200312  1 001   NIP. 19810227 200502 200 5 

 

 

 

 




