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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

representasi identitas dalam cerpen terjemahan Nihon no Kotowaza terbagi menjadi 

dua klasifikasi yaitu representasi posisi Barat dan representasi posisi Timur yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakat Jepang. Representasi Barat dalam cerpen 

tersebut identik dengan pengaruh budaya Barat yang hadir melalui proses 

pendudukan yang dilakukan Amerika terhadap Jepang yang terjadi setelah perang 

dunia II. Hal itu berdampak terhadap perubahan secara fisik maupun mental yang 

dialami oleh masyarakat Jepang.  

Dalam cerpen terjemahan Nihon no Kotowaza, pengaruh budaya barat 

dalam bentuk fisik yaitu penggunaan pakaian Barat oleh wanita Jepang. Kemudian 

penggunaan pohon cemara sebagai hiasan pada restoran yang di datangi tuan asing 

dan wanita Jepang. Selanjutnya kebiasaan minum bir serta merokok yang dilakukan 

tuan asing bersama serdadu-serdadu Amerika dan kaum buruh.  

Sedangkan pengaruh budaya Barat dalam bentuk mental dalam cerpen 

terjemahan Nihon no Kotowaza yaitu budaya traktir-mentraktir, serta sikap 

filantropis yang menggambarkan ciri karakter Barat. Kemudian munculnya 

kebiasaan menonton film-film Barat dalam hal ini ialah film Trapezze yang 

dibintangi oleh Toni Curtis. Selanjutnya kebiasaan menonton pertandingan
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 baseball serta budaya mengunjungi kafe bernuansa Barat yang dilakukan tuan 

asing ketika bersama dengan wanita Jepang.  

Representasi posisi Timur dalam cerpen terjemahan Nihon No Kotowaza 

tercermin melalui sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang jepang melalui budaya 

yang dipengaruhi oleh pengaruh Barat. Tercermin dalam cerpen tersebut meski 

ekspansi budaya Barat telah marak di Jepang akan tetapi tokoh-tokoh di dalam 

cerpen masih menunjukkan posisi sebagai Timur. Hal itu dapat dilihat ketika tokoh 

wanita Jepang tersebut sangat menyukai musik-musik kuno Jepang dibandingkan 

dengan musik Barat. Serta sikap cinta terhadap bahasa Jepang yang masih melekat 

dalam masyarakat Jepang secara turun-menurun. 

Berdasarkan posisi Timur di dalam cerpen dapat simpulkan bahwasannya 

Jepang sebagai negara yang berpengaruh di Asia satu sisi masih menunjukkan 

pemertahanan sebagai Timur. Meski tidak dipungkiri, hal itu tidak seutuhnya dapat 

dipertahankan yang disebabkan oleh kekalahan dalam perang, sehingga negara 

tersebut berada dalam kekuasaan dan pengaruh Barat dalam hal ini khususnya 

Amerika Serikat. Dengan demikian dapat dipahami bahwasannya budaya Jepang 

sebagai representasi Timur dapat melakukan negosiasi dan filterisasi yang baik 

dalam hal budaya yang dibuktikan dengan masih eksis dan bertahannya budaya 

Jepang sebagai representasi Timur. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini penulis mengajukkan saran baik 

untuk kemajuan kajian sastra Jepang pada umumnya maupun prodi sastra Jepang 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman. Adapaun saran yang dapat 
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di ajukan yaitu, Kajian pembidangan sastra dalam prodi sastra Jepang tidak harus 

terhadap karya sastra asli yang ditulis oleh orang Jepang dan berbahasa Jepang. 

Selanjutnya sebagai upaya pengembangan keilmuan kajian dalam bidang sastra, 

prodi sastra Jepang dapat mengambil obyek yang ditulis oleh orang non Jepang 

yang membahas mengenai kondisi Jepang meski menggunakan bahasa lain. Serta 

penelitian dalam bidang sastra untuk prodi sastra Jepang diharapkan lebih 

memberanikan diri dalam penggunaan teori-teori baru karena pada esensinya 

sebuah penelitian perlu mengedepankan aspek. 

 


