
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Partikel 

1. Definisi Partikel  

Partikel atau joshi (助詞), yaitu kata bantu (partikel), tidak bisa 

berdiri sendiri, dan tidak mengalami perubahan bentuk (Sutedi, 2008:44). 

Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Hirai dalam Sudjianto 

(2004:181), bahwa kelas kata joshi tidak mengalami perubahan 

bentuknya.  

Joshi adalah kelas kata yang termasuk fuzokugo yang dipakai 

setelah suatu kata untuk menunjukkan hubungan antara kata tersebut 

dengan kata lain serta untuk menambah arti kata tersebut lebih jelas lagi 

(Sudjianto dan Dahidi, 2004:181). 

Joshi sama dengan jodooshi kedua-duanya termasuk fuzokugo, 

namun kelas kata jodooshi dapat mengalami perubahan sedangkan joshi 

tidak dapat mengalami perubahan (Sudjianto dan Dahidi, 2004:181). 

Hayashi dalam Zulaikha (2015:7) menjelaskan teori  joshi seperti berikut:  

日本語はいわゆる助詞は、いわゆる助動詞とともに文の

骨格を成す重要な語類である。  

Nihongo wa iwayuru joshi wa, iwayuru jodoushi to tomoni bun 

no kokkaku o nasu jyuuyouna kotaguri de aru.  

Dalam bahasa Jepang, joshi adalah jenis kata yang penting yang 

menjadi tiang sebuah kalimat, bersama dengan kata kerja bantu.   

 

 

Sedangkan Iori dalam Novianti (2016) menyatakan bahwa joshi 

merupakan :  

“助詞は単語では用いされず、名詞や動詞などほかの語

に後接せるのない語です。” 
“Joshi wa tango de wa mochii sa rezu, meishi ya dōshi nado 

hoka no go ni ato sesseru no nai go desu.” 

“Joshi adalah kelas kata yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak 

mengalami perubahan dan digunakan untuk mengikuti kata 

benda, kata kerja dan kelas kata lainnya.” 



Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

joshi merupakan kata bantu yang tidak bisa berdiri sendiri membentuk 

satu kata, satu bunsetsu maupun sebagai suatu kalimat. Joshi tidak dapat 

mengalami perubahan bentuk dan  hanya akan memiliki makna apabila 

dipakai setelah kelas kata lain yang dapat berdiri sendiri (jiritsugo). Joshi 

dipakai untuk menunjukkan hubungan antara kata satu dengan kata yang 

lain serta berfungsi untuk memperjelas arti dari sebuah kata atau kalimat.  

 

2. Jenis-jenis Partikel 

Hirai dalam Sudjianto (2004:181) menguraikan jenis joshi 

berdasarkan fungsi sebagai berikut: 

a) Kakujoshi  

Joshi yang termasuk kakujoshi pada umumnya dipakai setelah 

nomina untuk menunjukkan hubungan antara nomina tersebut 

dengan kata lainnya. Joshi yang termasuk kelompok ini misalnya 

ga, no, o, ni, e, to, yori, kara, de, dan ya. 

b) Setsuzokujoshi  

Joshi yang termasuk setsuzokujoshi dipakai setelah yoogen (dooshi, 

i-keiyooshi, na-keiyooshi) atau setelah jodoushi untuk melanjutkan 

kata-kata yang ada sebelumnya terhadap kata-kata yang ada pada 

bagian berikutnya. Joshi yang termasuk kelompok ini misalnya ba, 

to, keredo, keredemo, ga, kara, shi, temo (demo), te (de), nagara, 

tari (dari), noni, dan node.  

c)  Fukujoshi  

Joshi yang termasuk fukujoshi dipakai setelah berbagai macam kata. 

Seperti kelas kata fukushi, fukujoshi berkaitan erat dengan bagian 

kata berikutnya. Joshi yang termasuk kelompok ini misalnya wa, 

mo, koso, sae, demo, shika, made, bakari, dake, hodo, kurai (gurai), 

nado, nari, yara, ka dan zutsu. 

 

  



d)  Shuujoshi  

Joshi yang termasuk shuujoshi pada umumnya dipakai setelah 

berbagai macam kata pada bagian akhir kalimat untuk menyatakan 

suatu pernyataan, larangan, seruan, rasa haru, dan sebagainya. 

Joshi yang termasuk kelompok ini misalnya ka, kashira, na, naa, 

zo, tomo, yo, ne, wa, no dan sa. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa partikel ni 

adalah partikel (joshi) yang termasuk ke dalam jenis kakujoshi. Partikel 

yang termasuk ke dalam jenis kakujoshi berfungsi untuk menunjukkan 

hubungan antara suatu kata dengan kata lainnya. 

 

B. Kakujoshi 

Iori dalam Novianti (2016) menjelaskan bahwa kakujoshi adalah : 

「格助詞：画、を、に、と、で、へ、から、で、よりま

で」のように名詞と述語との関係を表す助詞を格助詞と

呼びます。 
“Kakujoshi: Ga, o, ni, to, de, e, kara, de, yori made” no youni 

meishi to jutsugo to no kankei o arawasu joshi o kakujoshi to 

yobimasu.  

Kakujoshi adalah partikel yang menghubungkan predikat dan 

kata benda. Seperti ga, o, ni, to, de, e, kara, made, yori. 
 

Okutsu dalam Tunjungsari (2017:14-15)  mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kakujoshi adalah sebagai berikut: 

 

格助詞は名詞に後接して連用成分をつくり、用言にか

かる。自立語と言われる名詞も、実は文の中で単独では

機能し得ない。辞書の中とちがって、文の中での名詞は

、主語格・目的語格・時格・所格など、種々な格として

用言とかかわるのだが、名詞がそれ自体で本来、主語・

目的語などとしての性質を持っているわけではない。そ

して格としての働きは、むしろ格助詞によって明示され

るのであって、名詞単独では文の中では働き得ないので

ある。 
Kakujoshi wa meishi ni ato sesshite renyou seibun o tsukuri, 

yōgen ni kakaru. Jiritsugo to iwareru meishi mo, jitsu wa bun no 

naka de tandoku dewa kinō shienai. Jisho no naka to chigatte, 



bun no naka de no meishi wa, shugokaku mokuteki-go-kaku-ji-

kaku-sho-kaku nado, shujuna kaku toshite yōgen to kakawaru 

noda ga, meishi ga sore jitai de honrai, shugo mokuteki-go nado 

toshite no seishitsu o motte iru wake dewanai. Soshite kaku 

toshite no hataraki wa, mushiro kakujoshi ni yotte meiji sareru 

node atte, meishi tandoku dewa bun no naka dewa hataraki enai 

no de aru. 

Kakujoshi adalah partikel yang berada di belakang nomina, 

dalam membuat kalimat bentuk sambung, dan menempel pada 

predikat. Meskipun dapat dikatakan sebagai nomina yang dapat 

berdiri sendiri, sebenarnya nomina tersebut tidak dapat berdiri 

sendiri di dalam kalimat. Berbeda dengan yang ada di kamus, 

nomina di dalam kalimat memiliki hubungan dengan predikat 

yang terdiri dari bermacam-macam kasus yaitu subjek, objek, 

keterangan waktu, dan keterangan tempat, tetapi tidak ada 

alasan bahwa nomina sendiri memiliki sifat sebagai subjek, 

objek, keterangan waktu, dan keterangan tempat. Fungsi nomina 

sebagai kasus dinyatakan dengan jelas dari kakujoshi dan 

nomina yang berdiri sendiri tidak dapat berfungsi apabila berada 

dalam kalimat. 

 

Jadi, pengertian kakujoshi adalah salah satu kata bantu yang 

berfungsi untuk menunjukkan hubungan atau makna antara predikat 

dengan kata benda, kata kerja, kata sifat dan lain-lain.  

 

C. Partikel Ni  

Partikel ni merupakan jenis joshi yang termasuk dalam fungsi 

kakujoshi. Fungsi kakujoshi dipakai untuk menunjukkan hubungan antara 

nomina tersebut dengan kata lainnya. 

1. Fungsi Partikel Ni 

Fungsi partikel ni menurut Makino, Seiichi dan Michio Tsutsui 

dalam A Dictionary of Basic Japanese Grammar adalah sebagai berikut: 

a) Partikel yang menunjukkan waktu. “pada” 

Contoh : 

私は四月一日に生まれました。(Makino, 289 : 1986) 

Watashi wa shigatsu tsuitachi ni umaremashita. 

Saya lahir pada tanggal 1 April.  

 

 

 



b) Penanda objek tidak langsung. “kepada,untuk” 

Contoh : 

父は僕に時計をくれた。(Makino, 291 : 1986) 

Chichi wa boku ni tokei o kereta. 

Ayah memberikan jam kepada saya. 

 

c) Untuk mengindikasikan agen atau sumber. “oleh,dari” 

Contoh : 

僕はアメリカ人に英語を教えてもらった。 (Makino, 294 : 

1986) 

Boku wa Amerika jin ni eigo o oshiete moratta. 

Saya diajarkan bahasa Inggis oleh orang Amerika. 

 

d) Menunjukkan permukaan dimana beberapa tindakan langsung 

terjadi. “di,ke” 

Contoh : 

子供が紙に絵を描いた。(Makino, 295 : 1986) 

Kodomo ga kami ni e o kaita. 

Anak-anak menggambar di kertas. 

 

e) Menunjukkan tujuan saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 

“untuk”冠考える 

Contoh : 

私はデパートへ贈り物を買いに行った。(Makino, 297 : 1986) 

Watashi wa depaato e okurimono o kai ni itta.  

Saya pergi ke department store untuk memberi hadiah. 

 

f) Menunjukkan lokasi di mana berada. “di” 

Contoh: 

ヒルさんは今ジョンソンさんのアパートにいる。(Makino, 

299 : 1986) 

Hiru san wa ima Jonson san no apaato ni iru.  

Hiru sekarang ada di apartement Jhonson. 

 

 

 

 

 



g) Menunjukkan tempat yang pergerakan. “ke” 

Contoh : 

私はきのうサンフランシスコに行った。 (Makino, 302 : 1986) 

Watashi wa kinou Sanfuranshisuko ni itta. 

Saya pergi ke Fransisco kemarin. 

 

Fungsi partikel ni menurut Iori, dkk dalam buku Nihongo Bunpou 

Handobukku adalah sebagai berikut: 

a) Sonzai basho: tempat keberadaan (tempat) 

Contoh: 

図書館に新聞がある。(Iori, 21 : 2000) 

Toshokan ni shinbun ga aru. 

Ada koran di perpustakaan.  

 

b) Touchaku ten: titik kedatangan (tempat) 

Contoh: 

イタリアに行く。(Iori, 21 : 2000) 

Itaria ni iku. 

Pergi ke Italia. 

 

c) Ukete: penerima (orang) 

Contoh: 

妹に本をあげる。(Iori, 21 : 2000) 

Imouto ni hon o ageru. 

Memberikan buku kepada adik. 

 

d) Kyaku-ka kekka: hasil perubahan (joutai: negara) 

Contoh: 

信号が赤に変わる。(Iori, 21 : 2000) 

Shingō ga aka ni hen waru 

Lampu lalu lintas telah berubah menjadi merah. 

 

e) Idou no houkou: arah pergerakan (tempat/cara) 

Contoh: 

大阪に向かう・私の方に来る。(Iori, 21 : 2000) 

Oosaka ni mukau/ watashi no kata ni kuru. 

Menuju osaka/ datang ke arah saya. 



 

f) Dedokoro: sumber/asal (orang) 

Contoh: 

父に本をもらう・先生に聞く。(Iori, 21 : 2000) 

Chichi ni hon o morau/ sensei ni kiku. 

Menerima buku dari ayah/ bertanya kepada guru. 

 

g) Jikan: waktu (waktu) 

Contoh: 

５時に起きる。(Iori, 21 : 2000) 

Go-ji ni okiru. 

Bangun pada jam 5. 

 

h) Wariai no bunbo: persentase dari, penyebut proporsi (periode 

waktu/jumlah) 

Contoh: 

3日に１度・50人に一人。 

3-Nichi ni ichi-do / 50 nin ni hitori 

Satu kali dalam 3 hari / satu dari 50 orang. 
 

Fungsi-fungsi partikel ni dan de pada buku Bahan Kuliah Bunpou 

adalah sebagai berikut: 

a) 対象 ( 無生物 ) : Menunjukkan obyek (benda mati). 

Contoh kalimat: 

壁によりかからないでください。(Otsuka, 33 : 2010) 

Kabe ni yorikakaranai de kudasai. 

Jangan bersandar di dinding. 

 

b) 相手（生物）: Menunjukkan partner (benda hidup). 

Contoh kalimat: 

日本人に話しかけました。(Otsuka, 33 : 2010) 

Nihonjin ni hanashikakemashita. 

Saya berbicara dengan orang Jepang. 

 

 

 

 



c) Menunjukkan tempat keberadaan. 

Contoh kalimat: 

あそこに郵便局があります。(Otsuka, 33 : 2010) 

Asoko ni yuubinkyouku ga arimasu. 

Disana ada kantor pos. 

 

d) Menunjukkan waktu. 

Contoh kalimat: 

毎朝５時に起きます。(Otsuka, 33 : 2010) 

Mai asa go ji ni okimasu. 

Setiap pagi bangun pada jam lima. 

   

e) Menunjukkan tujuan. 

Contoh kalimat: 

日本へ仕事に行きます。(Otsuka, 33 : 2010) 

Nihon e shigoto ni ikimasu. 

Pergi untuk bekerja ke Jepang. 

 

f) Menunjukkan tempat tujuan/ titik kedatangan. 

Contoh kalimat: 

ジャカルタに行く。(Otsuka, 33 : 2010) 

Jyakaruta ni iku. 

Pergi ke Jakarta. 

 

g) Arah/jurusan 

Contoh kalimat: 

飛行機は北に向かった。(Otsuka, 33 : 2010) 

Hikouki wa kita ni mukatta. 

Pesawat mengarah/menuju ke utara. 

 

h) Hasil perubahan. 

Contoh kalimat: 

元気になりました。(Otsuka, 33 : 2010) 

Genki ni narimashita. 

Menjadi sehat. 

 

 



i) Asal mula/sumber 

Contoh kalimat: 

この話は友達に聞きました。(Otsuka, 33 : 2010) 

Kono hanashi wa tomodachi ni kikimashita. 

Saya mendengar cerita ini dari teman. 

 

j) Pola kalimat perbandingan/ persentase. 

Contoh kalimat: 

1日に 3回この薬を飲みます。(Otsuka, 33 : 2010) 

Ichi nichi ni san-kai kono kusuri wo nomimasu. 

Saya minum obat ini tiga kali dalam sehari. 
 

Fungsi-fungsi partikel ni dan de pada buku Bahasa Jepang Yang 

Mudah “Yasashi Nihongo” adalah sebagai berikut: 

a) Untuk menyatakan suatu keadaan di suatu tempat.  

Contoh kalimat: 

つくえに本があります。 

Tsukue ni hon ga arimasu. 

Di meja ada buku. 

(Sadewa, 134 : 2006) 

 

b) Sebagai kata bantu keterangan waktu. 

Contoh kalimat: 

７時に行きます。 

Shichi-ji ni ikimasu. 

Pergi pada jam 7. 

(Sadewa, 134 : 2006) 

 

c) Sebagai kata bantu obyek tujuan. = ke 

Contoh kalimat: 

日本に行きます。 

Nihon ni ikimasu. 

Pergi ke Jepang. 

(Sadewa, 134 : 2006) 

 



Fungsi-fungsi partikel ni dan de pada buku “Nihongo no Joshi” 

Partikel Bahasa Jepang oleh T. Chandra adalah sebagai berikut: 

a) Menunjukkan letak atau keberadaan sesuatu; “di”. 

Contoh kalimat: 

松尾先生は研究室にいます。 

Matsuo sensei wa kenkyushitsu ni imasu. 

Pak Matsuo ada di laboratorium. 

(Chandra, 22 : 2009) 

 

b) Menunjukkan pada apa kita melakukan sesuatu; “di;pada”. 

Contoh kalimat: 

帳面に写します。 

Choumen ni utsushimasu. 

Menyalin di buku catatan.  

(Chandra, 22 : 2009) 

 

c) Untuk menunjukkan waktu; “pada”. 

Contoh kalimat: 

この薬は食後に飲んでください。 

Kono kusuri wa shokugo ni nonde kudasai. 

Minumlah obat ini sesudah makan. 

(Chandra, 23 : 2009) 

 

d) Menunjukkan menghadap/menuju ke suatu arah, tempat, sasaran 

dsb; “ke”. 

Contoh kalimat: 

私の内は北に向いています。 

Watakushi no uchi wa kita ni muite imasu. 

Rumah saya menghadap ke utara. 

(Chandra, 24 : 2009) 

  

e) Menunjukkan objek yang dituju; “kepada”. 

Contoh kalimat: 

毎月国の家族にお金を送ります。 

Maigetsu kuni no kazoku ni okane o okurimasu. 

Tiap bulan saya mengirim uang kepada keluarga di tanah air. 

(Chandra, 26 : 2009) 



 

f) Menunjukkan batas lingkungan; “dalam;per”. 

Contoh kalimat: 

年（一年）に二度ぐらいキャンプに行きます。 

Toshi (ichinen) ni nido gurai kyampu ni ikimasu. 

Dalam setahun saya pergi berkemah lebih kurang dua kali. 

(Chandra, 27 :  2009) 

 

g) Menunjukkan syarat/alasan/penyebab terjadinya sesuatu; “akan; 

atas; oleh”. 

Contoh kalimat: 

雨にぬれています。 

Ame ni nurete imasu. 

Basah oleh hujan. 

(Chandra, 31 : 2009) 

 

h) Menunjukkan arti untuk apa sesuatu itu ditujukan; “untuk”. 

Contoh kalimat: 

記念に写真をとりました。 

Kinen ni shashin o torimashita. 

Saya telah mengambil foto untuk kenang-kenangan. 

(Chandra, 39 : 2009) 

 

i) Menerangkan taraf/keadaan sesuatu. 

Contoh kalimat: 

花がきれいに咲いています。 

Hana ga kirei ni saite imasu. 

Bunga sedang mekar indah. 

(Chandra, 41 : 2009) 

 

Berikut merupakan kesimpulan fungsi-fungsi partikel ni yang 

diutarakan oleh Makino (1986), Iori (2000), Sadewa (2006), Chandra 

(2009), dan Otsuka (2010) : 

1. Menunjukkan posisi, tempat, letak atau keberadaan sesuatu.  Dalam 

bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata “di”. 



Contoh kalimat: 

(1) 松尾先生は研究室にいます。 
  Matsuo sensei wa kenkyushitsu ni imasu. 

  Pak Matsuo ada di laboratorium. 

(Chandra, 22 : 2009) 

Pada contoh kalimat (4), partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan posisi atau keberadaan dari pak Matsuo, yaitu di  

kenkyushitsu (laboratorium). Pada kalimat ini partikel ni bermakna 

“di” yang menjadi penghubung antara predikat  “imasu  (ada)”   

dengan kata benda “kenkyushitsu (laboratorium) ”.   

 

2. Menunjukkan waktu.  

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“di; pada”. 

Partikel ni digunakan untuk menunjukkan waktu seperti: jam, hari, 

tanggal, bulan, dan tahun. Namun partikel ni tidak bisa diikuti oleh 

penanda waktu seperti kemaren, besok, lusa, pagi tadi, tahun depan 

dan lain-lain.  

Contoh kalimat: 

(2) ７時に行きます。 

Shichi-ji ni ikimasu. 

Pergi pada jam 7. 

(Sadewa, 134 : 2006). 

 
Pada contoh kalimat (5), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan waktu pergi, yaitu shichi-ji (jam 7). Dalam kalimat ini 

partikel ni bermakna “pada” yang menjadi penghubung antara 

predikat  “ikimasu (pergi)” dengan  kata keterangan waktu “shichi-

ji (jam 7) ”.   

 



3. Menunjukkan tempat tujuan pergerakan atau titik kedatangan. 

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“di; ke”. 

Contoh kalimat: 

(3) ジャカルタに行く。(Otsuka, 33 : 2010) 

 Jyakaruta ni iku. 

 Pergi ke Jakarta. 

 

Pada contoh kalimat (6), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan tempat tujuan dari pergerakan (iku / pergi), yaitu  ke 

Jyakaruta (Jakarta). Partikel ni dalam kalimat ini bermakna “ke” 

yang menghubungkan predikat “iku (pergi)” dengan kata 

keterangan tempat  “Jyakaruta (Jakarta) ”. 

 

4. Menunjukkan tujuan dari suatu aktifitas atau kegiatan.  

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“untuk”. 

Contoh kalimat: 

(7)  私はデパートへ贈り物を買いに行きました。(Makino, 

297 : 1986) 

Watashi wa depaato e okurimono o kai ni ikimashita. 

Saya pergi ke department store untuk memberi hadiah. 

 

Pada contoh kalimat (7), partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan tujuan dari aktifitas pergi ke dapartment store. 

Tujuannya yaitu okurimono o kai (membeli hadiah). Dalam kalimat 

ini partikel ni bermakna “untuk” menghubungkan antara predikat “ 

ikimashita (pergi) ” dengan kata kerja “ okurimono o kai (membeli 

hadiah) ”. 

5. Menunjukkan objek yang dituju, sasaran atau penerima sesuatu.   

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“kepada; untuk; dengan”. 



Contoh kalimat: 

(8)    妹に本をあげる。(Iori, 21 :  2000) 

 Imouto ni hon o ageru. 

 Memberikan buku kepada adik. 

 

Pada contoh kalimat (8), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan objek yang dituju atau sasaran dari kegiatan 

memberikan buku, yaitu imouto (adik). Dalam kalimat ini partikel 

ni bermakna “kepada atau untuk” yang menghubungkan antara 

predikat “ hon o ageru (memberikan buku) ” dengan kata benda 

“ imouto (adik perempuan) ”. 

 

6. Mengindikasikan agen  (pelaku), asal (sumber).  

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“oleh; dari”.  

Contoh kalimat: 

(9)  僕はアメリカ人に英語を教えてもらった。(Makino, 

294 : 1986) 

Boku wa Amerika jin ni eigo o oshiete moratta. 

Saya diajarkan bahasa Inggis oleh orang Amerika. 

Pada contoh kalimat (9), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan agen atau orang yang mengajarkan bahasa Inggris 

kepada subjek boku (saya [laki-laki]) yaitu Amerika jin (orang 

Amerika). Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “oleh” 

menghubungkan antara predikat “ eigo o oshiete moratta (diajarkan 

bahasa Inggris) ” dengan kata benda “ Amerika jin  (orang 

Amerika) ”. 

 

7. Menunjukkan obyek atau sasaran berupa benda mati.  

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“di; ke; pada”. 

Contoh kalimat: 



(10)   帳面に写します。 

  Choumen ni utsushimasu. 

  Menyalin di buku catatan.  

(Chandra, 22 : 2009) 

 

Pada contoh kalimat (10), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa objek adalah benda mati, yaitu choumen 

(buku catatan). Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “di” yang 

menghubungkan antara predikat “ utsushimasu (menyalin) ” 

dengan kata benda “ choumen (buku catatan) ”. 

 

8. Menunjukkan Arah (menghadap/menuju ke suatu arah, tempat atau 

sasaran).  

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“ke”. 

Contoh kalimat: 

(11)   私の内は北に向いています。 

  Watakushi no uchi wa kita ni muite imasu. 

  Rumah saya menghadap ke utara. 

                  (Chandra, 24 : 2009)  

 

Pada contoh kalimat (11), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan arah rumah, yaitu menghadap ke kita (utara). Dalam 

kalimat ini partikel ni bermakna “ ke ”, menghubungkan antara 

predikat  “ muite imasu (menghadap) ” dengan kata keterangan 

tempat “ kita (utara) ”. 

 

9. Menunjukkan hasil perubahan. 

Contoh kalimat: 

(12)   信号が赤に変わる。(Iori, 21 : 2000) 

Shingō ga aka ni kawaru. 

Lampu lalu lintas berubah menjadi merah. 

 



Pada contoh kalimat (12), partikel ni berfungsi untuk 

menyatakan suatu hasil perubahan, yaitu lampu lalu lintas telah 

berubah menjadi merah. Dalam kalimat ini partikel ni 

menghubungkan antara predikat “ kawaru (berubah) ” dengan kata 

benda “ aka (merah) ”. 

 

10. Menunjukkan rentang waktu (ruang lingkup waktu).  

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“dalam; per”. 

Contoh kalimat: 

(13)  1日に 3回この薬を飲みます。(Otsuka, 33 : 2010) 

   Ichi nichi ni san-kai kono kusuri o nomimasu. 

Saya minum obat ini tiga kali dalam sehari. 

 

Pada contoh kalimat (13), partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan periode waktu minum obat, yaitu tiga kali dalam 

sehari. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “dalam”, digunakan 

untuk menghubungkan antara periode waktu  “ san-kai (tiga kali) ” 

dengan kata keterangan waktu “ ichi nichi (satu hari) ”. 

 

11. Menerangkan keadaan sesuatu.  

Contoh kalimat: 

(14) 花がきれいに咲いています。 

Hana ga kirei ni saite imasu. 

Bunga sedang mekar dengan indahnya. 

(Chandra, 41 : 2009) 

 

Pada contoh kalimat (14), partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan keadaan bunga, yaitu sedang mekar dengan indah. 

Dalam kalimat ini partikel ni dapat bermakna “dengan”, dan 

digunakan sebagai penghubung antara predikat “ saite imasu 

(sedang mekar) ” dengan  kata sifat “ kirei (indah) ”. 

 



12. Menunjukkan alasan atau penyebab terjadinya sesuatu.  

Dalam bahasa Indonesia fungsi ini bisa dipadankan dengan kata 

“oleh; karena”. 

Contoh kalimat: 

(15) 雨にぬれています。 

Ame ni nurete imasu. 

Basah oleh hujan. 

(Chandra 31 : 2009) 

 

Pada contoh kalimat (15), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan penyebab basah adalah karena ame (hujan). Dalam 

kalimat ini partikel ni yang bermakna “karena atau oleh” menjadi 

penghubung antara predikat  “ nurete imasu (basah) ” dengan kata 

benda “ ame (hujan) ”. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa di 

atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua belas fungsi partikel ni, 

diantaranya adalah:                                     

a) Menunjukkan posisi, tempat, letak atau keberadaan sesuatu.  

b) Menunjukkan waktu. 

c) Menunjukkan tempat tujuan pergerakan atau titik kedatangan.  

d) Menunjukkan tujuan dari suatu aktifitas atau kegiatan. 

e) Menunjukkan obyek yang dituju, sasaran atau penerima sesuatu. 

f) Menunjukkan agen (pelaku) atau asal (sumber). 

g) Menunjukkan objek atau sasaran berupa benda mati. 

h) Menunjukkan arah. 

i) Menunjukkan hasil perubahan. 

j) Menunjukkan rentang waktu (ruang lingkup waktu). 

k) Menerangkan keadaan sesuatu. 

l) Menunjukkan alasan atau penyebab terjadinya sesuatu.  

 

 



D. Semantik 

 

1. Definisi  Semantik 

Dalam penelitian ini menganalisis tentang makna atau fungsi 

partikel. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai ilmu semantik, 

karena sematik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna. 

Berikut adalah definisi semantik menurut beberapa ahli bahasa. 

“Semantik (imiron/ 意 味 論 ) merupakan salah satu cabang 

Linguistik (gengogaku/言語学) yang mengkaji tentang makna” Sutedi 

(2008:111). Semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Inggris semantics, dari bahasa Yunani sema (nomina tanda) atau dari 

verba samaino (menandai, berarti). Istilah tersebut digunakan para pakar 

bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. 

Semantik merupakan bagian dari tiga tataran bahasa yang meliputi 

fonologi, morfologi dan sintaksis. (Achmad dan Abdullah, 2013:87). 

Chaer, (1995:2) menjelaskan definisi semantik sebagai berikut: 

“Kata semantik dalam bahasa Indonesia (Inggris : semantics) 

berasal dari bahasa Yunani sema (kata benda) yang berarti 

“tanda” atau “lambang”. Kata kerjanya adalah semaino yang 

berarti “menandai” atau “melambangkan”. Yang dimaksud 

dengan tanda atau lambang disini sebagai padanan kata sema itu 

adalah tanda linguistik (Perancis : signe linguistique)”.  

 

Semantik menurut Saussure dalam Tunjungsari, (2017:11),  yaitu 

terdiri dari  komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk-bentuk 

bunyi bahasa dan komponen yang diartikan atau makna dari komponen 

yang pertama. Sedangkan Verhaar, dalam Tunjungsari (2017:11),   

menyatakan bahwa semantik adalah teori makna atau teori arti (Inggris, 

semantic, kata sifatnya semantic dalam BI dipadankan dengan kata 

semantik sebagai nomina dan semantis sebagai ajektiva). Jadi, Semantik 

adalah komponen yang menelaah tentang bentuk bunyi bahasa dan 

menelaah maknanya (Tunjungsari, 2017:11). 

 

 



2. Ruang Lingkup Semantik 

Achmad dan Abdullah (2013:89) menguraikan ruang lingkup 

sematik sebagai berikut: 

“Semantik dapat mencakup bidang yang lebih luas, baik dari 

struktur dan fungsi bahasa maupun dari interdisiplin bidang ilmu. 

Akan tetapi, dalam hal ini ruang lingkup semantik berkisar pada 

hubungan ilmu makna itu sendiri di dalam linguistik, meskipun 

faktor nonlinguistik ikut mempengaruhi sebagai fungsi bahasa yang 

nonsimbolik (emotif dan efektif). Bahasa adalah suatu sistem yang 

harus dipelajari seseorang dari orang lain yang menjadi anggota 

masyarakat penutur bahasa tersebut. Argumentasi tersebut 

menyatakan bahwa objek semantik adalah makna. Makna dapat 

diteliti melalui fungsi, dalam pemahaman fungsi hubungan 

antarunsur (struktur – hubungan antarunsur – strukturalisme de 

Saussure). Dengan demikian kita mengenal makna leksikal (makna 

leksem itu sendiri) dan makna gramatikal (hubungan antarunsur 

secara fungsional), demikian pula ada makna kata, frase, klausa, 

kalimat, dan wacana sehingga ruang lingkup semantik dapat 

menjangkau semua tataran bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, 

dan wacana, bahkan teks”. 

 

Achmad dan Abdullah (2013:92-93)  menjelaskan kedudukan 

semantik pada tataran bahasa (linguistik) dengan melibatkan tataran yang 

lebih luas dari sintaksis, antara lain sebagai berikut: 

 
Bagan 2.1 :  Tataran Bahasa                          

 
t  Wacana ........................................ makna 

a 

t  Sintaksis ..................................... makna gramatikal 

a 

  r  Morfosintaksis  ........................... perubahan makna 

a 

n  Morfofonologi  ........................... makna leksikal – 

       morfemis 

b  Fonologi ...................................... satuannya  

a    membedakan makna 

      h  Semantik ..................................... objek makna 

a  (ilmu makna) 

s 

a 



  

Bagan 2.2 :  Tataran Makna Bahasa                         

 

Kategori  

t  

a                Sintaksis 

t       

a  Peran  

r 

a 

n  Kata           (morfologi)  

 

b 

a Fonemik (sebagai pembeda makna)          (fonologi) 

h 

a   

s   Leksikon          (semantik leksikal) 

a 

 

 

3. Makna Leksikal dan Makna Gramatikal 

Karena partikel (joshi) merupakan kelas kata yang tidak dapat 

berdiri sendiri dan hanya akan memiliki makna apabila dipakai setelah 

kelas kata yang bisa sendiri. Oleh karena itu peneliti meninjau penelitian 

ini dari kajian semantik dalam fungsi makna gramatikal. 

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki unsur-unsur bahasa 

secara tersendiri atau lepas dari konteks. Misalnya, kata culture (bahasa 

Inggris), yang berarti ‘budaya’ di dalam kamus Shadily & Echols 

disebutkan sebagai nomina (kata benda) dan artinya kesopanan; 

kebudayaan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, budaya adalah nomina 

dan maknanya pikiran; akal budi; kebudayaan; yang mengenai 

kebudayaan; yang sudah berkembang (beradab, maju).  Jadi, semua 



makna (baik bentuk dasar maupun bentuk turunan) yang ada di dalam 

kamus disebut makna leksikal (Achmad dan Alek Abdullah, 2013:94). 

Makna leksikal merupakan makna asli dari suatu kata. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh  Sutedi (2008:115) sebagai berikut: 

“Makna leksikal dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah 

jishoteki-imi (辞書的意味 ) atau goiteki-imi (語彙的意味 ). 

Makna leksikal adalah makna kata yang sesungguhnya sesuai 

dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indra dan terlepas 

dari unsur gramatikalnya, atau bisa juga dikatakan sebagai 

makna asli suatu kata. Misalnya neko  (猫) dan kata gakkou (学

校) memiliki makna leksikal: <kucing> dan <sekolah>”.  

 

Sedangkan makna gramatikal merupakan makna yang muncul 

akibat proses gramatikalnya. Dalam makna gramatikal, suatu kata  akan 

memiliki makna jika digunakan bersama kata lain atau dalam kalimat. 

Namun, jika berdiri sendiri, kata ini tidak akan memiliki makna. Contoh: 

partikel (joshi) dan verba bantu (jodoushi). Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Sutedi (2008:115) sebagai berikut: 

“Makna gramatikal dalam bahasa Jepang disebut bunpouteki-

imi (文法的意味 ) yaitu makna yang muncul akibat proses 

gramatikalnya. Dalam bahasa Jepang, joshi (助詞) <partikel> 

dan jodoushi  (助動詞 ) <kopula> tidak memiliki makna 

leksikal, tetapi memiliki makna gramatikal, sebab baru jelas 

maknanya jika digunakan dalam kalimat.  

Verba dan adjektiva memiliki kedua jenis tersebut, misalnya 

pada kata 「忙しい ’isoga-shii’」dan「たべる ’taberu’」 , 

bagian gokan-nya {isogashi} dan {tabe} bermakna leksikal 

<sibuk> dan <memakan>, sedangkan gobi-nya, yaitu {い/i} dan 

{る/ru} sebagai makna gramatikal, karena akan berubah sesuai 

kontek gramatikalnya. Partikel ni (に) secara leksikal tidak 

jelas makna, tetapi baru jelas kalau digunakan dalam kalimat 

seperti: Bandon ni sunde iru (バンドンに住んでいる) <tinggal 

di Bandung>”. 

 

Selain itu, (Achmad dan Alek Abdullah, 2013:94) juga 

menguraikan definisi makna gramatikal yaitu “makna yang menyangkut 

hubungan intrabahasa atau makna yang muncul sebagai akibat 

berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat”.  



Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Achmad dan Alek 

Abdullah mengenai makna gramatikal yang dipengaruhi oleh fungsi 

sebuah kata, maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti makna 

gramatikal berdasarkan fungsi, terutama fungsi partikel ni. 

 


