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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data pada bab 3 mengenai bentuk dan fungsi  

diatesis pasif yang terdapat dalam artikel pada situs Yomiuri Shinbun versi online, 

maka dari sampel data yang dianalisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1) Diatesis pasif yang terdapat pada artikel koran dalam situs Yomiuri 

Shinbun versi online adalah sebagai berikut : 

a. Bentuk pasif langsung (chokusetsu ukemi) merupakan bentuk pasif di 

mana subjek dikenai perbuatan secara langsung oleh pelaku tindakan 

verba. Subjek yang ditemukan pada data pada umumya yaitu manusia, 

tidak ditemukan adanya subjek berupa binatang. Verba yang ditemukan 

merupakan verba tadoushi (transitif). 

b. Bentuk pasif tak langsung (kansetsu ukemi) merupakan bentuk pasif 

dimana subjek tidak dikenai perbuatan secara langsung. Pada analisis 

data, ditemukan subjek kansetsu ukemi berupa bagian tubuh subjek 

seperti tangan, kaki atau kepemilikan subjek, baik berupa benda mati 

seperti handphone, dompet, kartu kredit, dan sebagainya maupun 

makhluk hidup seperti anak laki-laki dan sebagainya. Verba yang 

ditemukan yaitu verba tadoushi (transitif) dan tidak ditemukan data 

yang menggunakan verba jidoushi (intansitif). 

2) Fungsi diatesis pasif yang terdapat pada artikel koran dalam situs Yomiuri 

Shinbun versi online dilihat dari ada atau tidaknya pelaku kegiatan adalah 

sebagai berikut : 
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a. Fungsi diatesis pasif yang tidak menampilkan data ialah untuk  

menyiratkan bahwa penulis artikel memang sengaja tidak menampilkan 

pelaku atau objek kalimat pasif karena pelaku terdapat pada paragraf 

lain dalam artikel, selain itu karena pelaku memang tidak perlu 

ditampilkan. Lalu hal ini juga dikarenakan pelaku sebenarnya tidak atau 

masih belum diketahui. 

b. Fungsi diatesis pasif yang menampilkan pelaku ialah untuk 

menyeragamkan subjek anak kalimat dengan induk kalimat serta 

menyeragamkan subjek antara kalimat yang satu dengan kalimat yang 

lain. Jika dibandingkan dengan data yang tidak menampilkan pelaku, 

ditemukan bahwa kalimat pasif yang menampilkan pelaku berjumlah 

lebih sedikit dibanding dengan yang tidak menampilkan pelaku.  

4.2 Saran 

 Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu 

pengetahuan dalam bidang sintaksis mengenai penggunaan diatesis pasif dalam 

bahasa Jepang, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Selain itu diharapkan 

agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi 

penelitian selanjutnya.  

 Penelitian ini hanya fokus membahas mengenai bentuk serta fungsi 

diatesis pasif pada artikel koran dalam situs online. Peneliti mengharapkan 

penelitian berikutnya dapat mengkaji diatesis pasif bahasa Jepang dengan 

pembahasan lain di luar pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, juga dapat 

mencari sumber-sumber data lain yang dapat mendukung kesempurnaan serta 

kelancaran penelitian berikutnya. 


