Abstraksi

Banyak orang Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang seringkali melakukan
kesalahan dalam melafalkan beberapa bunyi bahasa Jepang. Hal ini berkaitan dengan
ada atau tidaknya bunyi bahasa Jepang itu dalam sistem fonem bahasa Indonesia. Dalam
skripsi ini, penulis meneliti mengenai kesalahan pengucapan bunyi shi, tsu, dan zu dalam
kata-kata bahasa Jepang yang seringkali dilakukan oleh pemelajar bahasa Jepang
khususnya oleh bangsa Indonesia yang berbahasa ibu bahasa Indonesia. Hal ini disebut
sebagai interferensi bahasa. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena penulis
banyak menemukan kesalahan-kesalahan tersebut di kalangan pemelajar bahasa Jepang.
Selain itu penulis bermaksud untuk membuat para pemelajar bahasa Jepang menjadi
sadar akan pentingnya mengucapkan bunyi dalam kata-kata bahasa Jepang yang
bertujuan untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini,
penulis melakukan perekaman suara responden untuk mengucapkan kata-kata bahasa
Jepang yang sudah dipilih. Setelah itu rekaman pelafalan kata tersebut dianalisis
menurut jenis kesalahannya. Kemudian dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa
kesalahan yang terjadi merupakan gejala yang disebabkan tidak adanya beberapa
konsonan bahasa Jepang dalam bahasa Indonesia, sehingga menyebabkan orang
Indonesia sulit untuk mengucapkan bunyi tersebut dan menggantinya dengan bunyi lain
yang dianggap sama atau mendekati.
Kata kunci: interferensi, fonologi, bunyi bahasa, konsonan bahasa Jepang, pelafalan.
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