
BAB III 

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 
A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek 

yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen 

kunci dari penelitian (Sugiyono, 2005).  

Sementara itu, menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni 

(2014), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai 

(diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam 

Sujarweni (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah 

satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. 

Sugiyono dalam Panelewen (2015:8–9) menyatakan bahwa metode 

deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara 

mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-

data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan 

gambaran mengenai masalah yang ada.  

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis fungsi atau makna 

partikel ni pada buku Nihongo Shoho, Minna no Nihongo Shokyuu I dan 

Minna no Nihongo Shokyuu II. Kemudian data yang diperoleh akan 

dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mendeskripsikan dan menguraikan data-data mengenai fungsi-fungsi 

partikel ni yang terdapat pada kedua buku tersebut. Jadi, metode 

deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis, 

menjabarkan atau untuk mendeskripsikan sebuah masalah yang berkaitan 

dengan fungsi partikel ni yang terdapat dalam buku Nihongo Shoho 

bagian bunkei, reibun, dan renshuu, serta dalam buku Minna no Nihongo 



Shokyuu I dan Minna no Nihongo Shokyuu II bagian bunkei, reibun, 

kaiwa dan renshuu a. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan 

objek data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang 

menggunakan  partikel ni  yang terdapat dalam buku Nihongo Shoho 

bagian bunkei, reibun, dan renshuu, serta dalam buku Minna no Nihongo 

Shokyuu I dan Minna no Nihongo Shokyuu II bagian bunkei, reibun, 

kaiwa dan renshuu a.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang memadai, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik dokumentasi berupa penelaahan literatur 

dan studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara menyimak, dan 

mencatat kalimat-kalimat yang menggunakan partikel ni pada buku 

Nihongo Shoho, Minna no Nihongo Shokyuu I dan Minna no Nihongo 

Shokyuu II. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan hasil pemaparan teknik pengumpulan data di atas, 

dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian 

terdiri dari buku, pulpen, dan  personal computer atau corpus data.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, 

karena pada tahap ini data hasil pengumpulan akan dianalisis. Analisis 

dilakukan dengan cara : 

1) Mengumpulkan data kalimat yang menggunakan partikel ni.  

2) Menganalisis fungsi partikel ni pada setiap kalimat. 



3) Mengklasifikasikan data kalimat berdasarkan fungsi. 

4) Mengamati perbedaan fungsi partikel ni yang muncul pada buku 

Nihongo Shoho, Minna no Nihongo Shokyuu I dan Minna no 

Nihongo Shokyuu II. 

5) Menjelaskan poin-poin perbedaan ruang lingkup materi partikel ni  

pada ketiga buku tersebut. 

6) Menarik kesimpulan. 

 

F. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

1. Analisis Data 

a. Analisis Fungsi Partikel Ni pada buku Nihongo Shoho 

Dalam buku Nihongo Shoho ditemukan sebanyak 285 kalimat 

yang menggunakan partikel ni. Berikut adalah fungsi-fungsi 

partikel ni yang terdapat pada buku “Nihongo Shoho”: 

1) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan posisi, tempat, 

letak, atau keberadaan sesuatu. 

(1) ここにでんわがあります。 (NS : 15) 

       Koko ni denwa ga arimasu. 

       Disini ada telepon. 

 

Pada contoh kalimat (1),  partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan posisi atau keberadaan dari “ denwa (telepon) ”, 

yaitu ada di “ koko (sini) ”. Pada kalimat ini partikel ni 

bermakna “ di ” menjadi penghubung antara kata benda   

“ denwa (telepon) ”,  dengan kata keterangan tempat “ koko 

(sini) ”. Selain itu keberadaan kata  “ arimasu (ada) ” menjadi 

ciri utama bahwa fungsi partikel ni pada kalimat adalah untuk 

menunjukkan keberadaan sesuatu.  

 

 



(40) あそこに男の子が十人と女の子が三人います。 

(NS : 33) 

       Asoko ni otoko no ko  ga jyuu nin to onna no ko ga  

san nin imasu. 

       Disana ada 10 orang anak laki-laki dan 3 orang anak 

perempuan. 

 

Pada contoh kalimat (40),  partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan posisi atau keberadaan dari “ otoko no ko  ga 

jyuu nin to onna no ko ga  san nin (10 orang anak laki-laki 

dan 3 orang anak perempuan) ”, yaitu ada di “ asoko 

(disana) ”. Pada kalimat ini partikel ni bermakna “ di ” 

menjadi penghubung antara kata benda   “ otoko no ko  (anak 

laki-laki) ”, dengan kata keterangan tempat “ asoko (disana) ”. 

Selain itu keberadaan kata  “ imasu (ada) ” juga menjadi ciri 

utama bahwa fungsi partikel ni pada kalimat adalah untuk 

menunjukkan keberadaan sesuatu.  

 

(146) となりのへやにだれかいますか。(NS : 187) 

          Tonari no heya ni dareka imasu ka. 

          Apakah ada orang di kamar sebelah? 

 

 

Pada contoh kalimat (146),  partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan posisi atau keberadaan dari “ dareka 

(seseorang) ”, yaitu ada di “ tonari no heya ni (di kamar 

sebelah) ”. Pada kalimat ini partikel ni bermakna “ di ” 

menjadi penghubung antara kata benda “ dareka 

(seseorang) ”,  dengan kata keterangan tempat “ tonari no 

heya (di kamar sebelah) ”. Selain itu keberadaan kata  

“ imasu (ada) ” juga menjadi ciri utama bahwa fungsi partikel 

ni pada kalimat adalah untuk menunjukkan keberadaan 

sesuatu.  

 



 

2) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan waktu. 

(43) わたしは四月に日本の大学へ入ります。(NS : 

51) 

       Watashi wa shi gatsu ni nihon no daigaku e   

hairimasu. 

       Saya masuk ke Universitas Jepang pada bulan 

April. 

 

Pada contoh kalimat (43), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan waktu masuk ke Universitas, yaitu pada “ shi 

gatsu (bulan April) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ pada ” menjadi penghubung antara predikat “ 

nihon no daigaku e hairimasu (masuk ke Universitas Jepang) 

” dengan  kata keterangan waktu “ shi gatsu (bulan April) ”.   

(60) わたしは毎あさ六時におきます。(NS : 66) 

        Watashi wa mai asa roku ji ni okimasu. 

        Setiap pagi saya bangun pada pukul 6. 

 

 

Pada contoh kalimat (60), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan waktu bangun setiap pagi, yaitu pada “ roku ji 

(pukul 6) ”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ pada ” 

menjadi penghubung antara predikat  “ okimasu (bangun) ” 

dengan  kata keterangan waktu “ roku ji (pukul 6) ”.   

(93) 学校は午前九時にはじまって、午後四時にお 

わります。(NS : 99) 

       Gakkou wa gozen kuji ni hajimatte, gogo shi-ji ni 

owarimasu. 

       Sekolah dimulai pada pukul sembilan pagi dan 

berakhir pada pukul empat sore. 

 

 

Pada contoh kalimat (93), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan waktu memulai dan berakhirnya jam belajar di 



sekolah, yaitu dimulai pada “ gozen ku-ji (pukul sembilan 

pagi) ” dan berakhir pada  “ gogo shi-ji (pukul empat sore) 

”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ pada ” menjadi 

penghubung antara predikat  “ hajimatte (memulai) ” dengan  

kata keterangan waktu “ gozen ku-ji (pukul sembilan pagi) ” 

dan  antara predikat “ owarimasu (selesai) ” dengan kata 

keterangan waktu “ gogo shi-ji (pukul empat sore) ” .   

 

3) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan tempat tujuan 

pergerakan atau titik kedatangan. 

(87) ていりゅうじょに止まりました。(NS : 91) 

        Teiryuujyo ni tomarimashita. 

        Berhenti di halte. 

 

Pada contoh kalimat (87), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tempat tujuan pergerakan atau titik kedatangan, 

yaitu di  “ teiryuujyo (halte) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ di ” menjadi penghubung antara predikat  

“ tomarimashita (berhenti) ” dengan  kata keterangan tempat 

“ teiryuujyo (halte) ”. 

 

(150) 五番のバスが美術館の前に止まります。
(NS : 213) 

          Goban no basu ga bijutsukan no mae ni  

tomarimasu. 

          Bus nomor 5 berhenti di depan gedung kesenian. 

 

Pada contoh kalimat (150), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tempat tujuan pergerakan atau titik kedatangan 

bus, yaitu berhenti di  “ bijutsukan no mae (depan gedung 

kesenian) ”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ di ” 

menjadi penghubung antara predikat “ tomarimasu (berhenti) ” 



dengan  kata keterangan tempat “ bijutsukan no mae (depan 

gedung kesenian) ”. 

(154) むかえのバスが八時に来ますから、門の前に

急いでまってください。(NS : 222) 

         Mukae no basu ga hachiji ni kimasu kara, mon no 

mae ni isoide matte kudasai. 

         Karena bus jemputan datang  pada jam 8, jadi 

tolong cepat ke depan pintu gerbang. 

 

Pada contoh kalimat (154), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan sebuah tempat tujuan pergerakan agar segera 

menuju ke  “ mon no mae (depan pintu gerbang) ”. Dalam 

kalimat ini partikel ni bermakna “ ke ” menjadi penghubung 

antara predikat  “ isoide matte kudasai (tolong cepat) ” 

dengan  kata keterangan tempat “ mon no mae (depan pintu 

gerbang) ”.  

 

4) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan tujuan dari suatu 

aktifitas atau kegiatan. 

(70) 日本へべんきょうに行きます。(NS : 83) 

        Nihon e benkyou ni  ikimasu. 

        Pergi ke Jepang untuk belajar. 

 

Pada contoh kalimat (70), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tujuan dari kegiatan pergi ke Jepang adalah 

untuk   “ benkyou (belajar) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ untuk ” menjadi penghubung antara predikat  “ 

ikimasu (pergi) ” dengan  kata kerja “ benkyou (belajar) ”.  

(81) あそびに行きます。(NS : 84) 

        Asobi ni ikimasu. 

        Pergi untuk bermain. 

 

Pada contoh kalimat (81), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tujuan dari kegiatan pergi adalah untuk  “ asobi 



(bermain) ”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ untuk 

” menjadi penghubung antara predikat  “ ikimasu (pergi) ” 

dengan  kata kerja “ asobi (bermain) ”. 

 

(102) ラタナーさんが本をかりに 来ました。(NS : 

109) 

          Ratana san ga hon o kari ni kimashita. 

          Ratna datang untuk meminjam buku. 

 

Pada contoh kalimat (102), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tujuan dari kedatangan Ratna, yaitu untuk  “ 

hon o kari (meminjam buku) ”. Dalam kalimat ini partikel 

ni bermakna “ untuk ” menjadi penghubung antara predikat  

“kimashita (datang)” dengan  “hon o kari (meminjam buku)”. 

 

5) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan obyek yang dituju, 

sasaran atau penerima sesuatu berupa benda hidup. 

(167) ジョンさんは山田さんに何かおくりものをし

ましたか。(NS : 242) 

          Jon-san wa Yamada-san ni nanika okurimono o 

shimashita ka. 

                                                    Apakah pak John memberikan sesuatu untuk 

Tuan Yamada? 

 

Pada contoh kalimat (167), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan obyek tujuan atau penerima sesuatu, yaitu “ 

Yamada-san (Tuan Yamada) ”. Tuan Yamada pada kalimat 

ini adalah obyek tujuan yang berperan sebagai penerima 

sesuatu. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ untuk atau 

kepada ”, menjadi penghubung antara predikat  “ nanika 

okurimono o shimashita (memberikan sesuatu) ” dengan  kata 

benda “ Yamada-san (Tuan Yamada) ”. 



(173) はい、わたしは妻に指輪をあげました。
(NS : 243) 

          Hai, watashi wa tsuma ni yubiwa o agemashita. 

          Ya, saya memberi cincin kepada istri saya. 

 

Pada contoh kalimat (173), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan obyek yang dituju atau penerima sesuatu 

(cincin), adalah “ tsuma (istri) ”. Istri pada kalimat ini 

merupakan obyek tujuan yang berperan sebagai penerima 

sesuatu (cincin). Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ 

untuk atau kepada ”, menjadi penghubung antara predikat  “ 

yubiwa o agemashita (memberikan cincin) ” dengan  kata 

benda “ tsuma (istri) ”. 

(181)   駅の人に話しましたか。(NS : 263) 

          Eki no hito ni hanashimashita  ka. 

          Apakah Anda berbicara dengan pegawai stasiun? 

 

Pada contoh kalimat (181), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan obyek atau sasaran yang dituju, yaitu “ eki no 

hito (pegawai stasiun) ”. Pegawai stasiun adalah obyek atau 

sasaran yang dituju pada kalimat ini. Dalam kalimat ini 

partikel ni bermakna “ dengan atau kepada ”, menjadi 

penghubung antara predikat  “ hanashimashita (berbicara) ” 

dengan  kata benda “ eki no hito (pegawai stasiun) ”. 

 

6) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan agen (pelaku) atau 

asal (sumber). 

(169) 山田さんはジョンさんに何をもらいましたか。 

(NS : 242) 

          Yamada-san wa Jon-san ni nani o moraimashita 

ka. 

          Pak Yamada mendapatkan apa dari Mr. John? 

 



Pada contoh kalimat (169), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa Pak Yamada mendapatkan sesuatu yang 

bersumber atau diberikan oleh “ Jon-san (Mr. John) ”. Jadi, 

Mr. John pada kalimat ini menjadi pelaku yang memberikan 

sesuatu kepada Pak Yamada. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ oleh atau dari ”, yang menjadi penghubung antara 

predikat  “ nani o moraimashita (menerima apa) ” dengan  

kata benda “ Jon-san (Mr. John) ”. 

(176) あの人は試験がよくできたので先生にほめら

れたのです。(NS : 262) 

          Ano hito wa shiken ga yoku dekita node sensei ni 

homerareta  no desu. 

         Orang itu dipuji oleh guru karena nilai ujiannya 

bagus. 

 

Pada contoh kalimat (176), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan sumber atau pelaku yang melakukan sesuatu 

terhadap sesuatu, yaitu “ sensei (guru) ”. Guru pada kalimat 

ini menjadi pelaku yang memuji seseorang. “ Ano hito (orang 

itu) ” menerima pujian dari pelaku (guru) karena ia  

mendapatkan nilai bagus. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ oleh atau dari ”, menjadi penghubung antara 

predikat  “ homerareta (dipuji) ” dengan  kata benda “ sensei 

(guru) ”. 

(180) すりにすられたのですね。(NS : 263) 

          Suri ni surareta no desu ne. 

          Di copet oleh pencopet ya. 

 

Pada contoh kalimat (180), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan pelaku yang mencopet, yaitu “ suri (pencopet) 

”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ oleh atau dari ”, 

menjadi penghubung antara predikat  “ surareta (dicopet) ” 

dengan  kata benda “ suri (pencopet) ”. 



 

7) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan obyek atau sasaran 

berupa benda mati. 

(91)  バスにのって来ます。(NS : 99) 

        Basu ni notte kimasu. 

        Datang dengan bus. 

 

Pada contoh kalimat (91), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa yang menjadi obyek adalah benda mati, 

yaitu “ basu (bus) ”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna 

“ dengan ”, menjadi penghubung antara predikat  “ notte 

(naik) ” dengan  kata benda “ basu (bus) ”.  

 

(104) この紙に書いてくださ  い。(NS : 109) 

Kono kami ni kaite kudasai. 

          Tulislah pada kertas ini. 

 

Pada contoh kalimat (104), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa obyek yang menjadi sasaran atau tujuan 

adalah benda mati, yaitu berupa “ kami (kertas) ”. Dalam 

kalimat ini partikel ni bermakna “ di ”, menjadi penghubung 

antara predikat  “ kaite kudasai (tulislah) ” dengan  kata 

benda “ kami (kertas) ”.  

 

8) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan rentang waktu 

(ruang lingkup waktu). 

(50)   あなたがたは一しゅかんになんかい日本ごの

べんきょうをしますか。(NS : 57) 

Anatagata wa isshukan ni nankai nihongo no 

benkyou wo shimasuka. 

Dalam seminggu anda belajar bahasa Jepang 

berapa kali? 

 



Pada contoh kalimat (50), partikel ni berfungsi untuk 

menyatakan rentang waktu (ruang lingkup waktu) belajar 

bahasa Jepang dalam seminggu. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ dalam ”, menjadi penghubung antara periode 

waktu “ nankai (berapa kali) ” dengan  kata keterangan waktu 

“ isshukan (satu minggu) ”.  

(51)   わたしたちは一しゅかんに三かい日本ごのべ

んきょうをします。(NS : 57) 

Watashitachi wa isshukan ni sankai nihongo no 

benkyou wo shimasu. 

Kami belajar bahasa Jepang tiga kali dalam 

seminggu. 

 

Pada contoh kalimat (51), partikel ni juga berfungsi 

untuk menyatakan rentang waktu (ruang lingkup waktu) 

belajar bahasa Jepang dalam seminggu. Dalam kalimat ini 

partikel ni bermakna “ dalam ”, menjadi penghubung antara 

periode waktu “ sankai (tiga kali) ” dengan  kata keterangan 

waktu “ isshukan (satu minggu) ”.  

 

9) Partikel Ni berfungsi untuk menerangkan keadaan sesuatu. 

(155) ラタナーさんは急に用事ができたので、行くのを

やめました。(NS:222) 

     Ratanā-san wa kyū ni yōji ga dekita node, iku no o 

yamemashita. 

     Ratna tidak jadi pergi, karena dengan tiba-tiba 

mendapat tugas.  

 

Pada contoh kalimat (155), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan keadaan sesuatu, bahwa  “ Ratna tidak jadi 

pergi, karena tiba-tiba mendapat tugas ”. Dalam kalimat ini 

partikel ni bermakna “ dengan ”, menjadi penghubung antara 



predikat  “ yōji ga dekita (mendapat tugas) ” dengan suatu 

kondisi atau keadaan yaitu “ kyū (tiba-tiba) ”.  

 

(162) おとといから急におなかが痛くったのだそうです。
(NS:232) 

          Ototoi kara kyū ni onaka ga itakutta noda soudesu. 

          Sepertinya perut terasa sakit secara tiba-tiba sejak  

kemarin. 

 

Pada contoh kalimat (162), partikel ni juga berfungsi 

untuk menunjukkan keadaan sesuatu, bahwa  “ perut tiba-tiba 

terasa sakit ”. Dalam kalimat ini partikel ni dapat bermakna 

“ dengan ”, menjadi penghubung antara predikat  “ onaka ga 

itakutta (perut sakit) ” dengan suatu kondisi atau keadaan 

yaitu “ kyū (tiba-tiba) ”.  

 

(186) きびしい先生だったけど、とても親切に教えてく

ださってなあ。(NS:296) 

          Kibishī sensei datta kedo, totemo shinsetsu ni oshiete 

kudasatte nā. 

Guru yang sangat tegas, tapi mengajar dengan sangat 

baik. 

 

Pada contoh kalimat (186), partikel ni juga berfungsi 

untuk menunjukkan suatu keadaan, yaitu  “ totemo shinsetsu 

(sangat baik/ramah) ”. Dalam kalimat ini partikel ni dapat 

bermakna “ dengan ”, menjadi penghubung antara predikat  

“ oshiete kudasatte (mengajar) ” dengan suatu kondisi atau 

keadaan yaitu “ totemo shinsetsu (sangat baik/ramah) ”. 

 

b. Analisis Fungsi Partikel Ni pada buku“Minna no Nihongo 

Shokyuu I dan Minna no Nihongo Shokyuu II” 

Pada buku “Minna no Nihongo Shokyuu I dan Minna no 

Nihongo Shokyuu II” ditemukan sebanyak 670 kalimat yang 



menggunakan partikel ni. Berikut adalah fungsi-fungsi partikel 

ni yang terdapat pada buku “Minna no Nihongo Shokyuu I dan 

Minna no Nihongo Shokyuu II”: 

1) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan posisi, tempat, 

letak, atau keberadaan sesuatu . 

(225)  あそこに佐藤さんがいます。(MNNSI:80) 

        Asoko ni Satou-san ga imasu. 

        Disana ada Mr. Sato. 

 

Pada contoh kalimat (225),  partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan letak atau keberadaan dari “ Satou-san (Mr. 

Sato) ”, yaitu ada di “ asoko (sana) ”. Pada kalimat ini 

partikel ni yang bermakna “ di ” menjelaskan bahwa 

keberadaan Mr. Sato ada disana. Partikel ni juga menjadi 

penghubung antara kata benda   “ Satou-san (Mr. Sato) ”,  

dengan kata keterangan tempat “ asoko (sana) ”. Selain itu 

keberadaan kata  “ imasu (ada) ” juga menjadi ciri utama 

bahwa fungsi partikel ni pada kalimat ini adalah untuk 

menunjukkan keberadaan sesuatu. 

 

(307)  大阪に住んでいます。(MNNSI:122) 

        Ōsaka ni sunde imasu. 

        Tinggal di Osaka. 

 

Pada contoh kalimat (307),  partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan letak atau keberadaan tempat tinggal, yaitu di 

“ Ōsaka (Osaka) ” . Dalam kalimat ini partikel ni bermakna 

“ di ”, menjadi penghubung antara predikat  “ sunde 

(tinggal) ”,  dengan kata keterangan tempat “ Ōsaka 

(Osaka) ”. Selain itu keberadaan kata  “ imasu (ada) ” juga 

menjadi ciri utama bahwa fungsi partikel ni pada kalimat ini 

adalah untuk menunjukkan keberadaan sesuatu. 



 

 

(901)  実は来月アメリカにいる友達が結婚するんです。
(MNNSII:187) 

Jitsu wa raigetsu Amerika ni iru tomodachi ga kekkon 

suru ndesu. 

Sebenarnya, teman saya yang ada di Amerika bulan 

depan akan menikah. 

 

Pada contoh kalimat (901),  partikel ni berfungsi untuk 

menerangkan letak atau keberadaan teman yang ada di 

“ Amerika (Amerika) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ di ”, menjadi penghubung antara kata benda   

“ tomodachi (teman) ”,  dengan kata keterangan tempat 

“ Amerika (Amerika) ”. Selain itu keberadaan kata  “ iru 

(ada) ” juga menjadi ciri utama bahwa fungsi partikel ni pada 

kalimat ini adalah untuk menunjukkan keberadaan sesuatu. 

 

2) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan waktu. 

(188)  わたしは朝 6時に起きます。(MNNSI:30) 

           Watashi wa asa roku-ji ni okimasu. 

           Saya bangun pada jam 6 pagi. 

 

Pada contoh kalimat (188), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan waktu bangun, yaitu pada “ roku-ji (jam enam) 

”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “pada” menjadi 

penghubung antara predikat  “ okimasu (bangun) ” dengan  

kata keterangan waktu “ roku-ji (jam enam) ”. 

(274) 夏休みにどこへ行きたいですか。(MNNSI:104) 

Natsu yasumi ni doko e ikitai desu ka. 

Ingin pergi kemana pada liburan musim panas? 

 

Pada contoh kalimat (274), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan waktu ingin pergi, yaitu pada “ natsu yasumi 



(liburan musim panas) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ pada ” menjadi penghubung antara predikat  “ 

doko e ikitai (ingin pergi kemana) ” dengan  kata keterangan 

waktu “ natsu yasumi (liburan musim panas) ”.  

(903)  来月は 20日に営業会議がありますね。
(MNNSII:187) 

Raigetsu wa ni-ju-nichi ni eigyō kaigi ga arimasu ne. 

Bulan depan ada pertemuan bisnis pada tanggal 20. 

 

Pada contoh kalimat (903), partikel ni berfungsi untuk 

menjelaskan waktu akan diadakannya pertemuan bisnis, yaitu 

pada “ ni-ju-nichi (tanggal 20) ”. Dalam kalimat ini partikel 

ni bermakna “ pada ” menjadi penghubung antara predikat  “ 

eigyō kaigi (pertemuan bisnis) ” dengan  kata keterangan 

waktu “ ni-ju-nichi (tanggal 20) ”. 

 

3) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan tempat tujuan 

pergerakan atau titik kedatangan. 

(374) わたしは富士山に登りたい。(MNNSI:166) 

Watashi wa fujisan ni noboritai. 

Saya ingin mendaki ke Gunung Fuji. 

 

Pada contoh kalimat (374), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tempat tujuan pergerakan, yaitu ke “ Fujisan 

(Gunung Fuji) ”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna 

“ ke ” menjadi penghubung antara predikat  “ noboritai (ingin 

mendaki) ” dengan  kata keterangan tempat “ Fujisan 

(Gunung Fuji) ”. 

 

(530)  。。それにあした大阪に出張 ですから。
(MNNSII:23) 

.. sore ni ashita Ōsaka ni shucchou desu kara. 



..disamping itu karena akan melakukan perjalanan 

bisnis ke Osaka besok. 

 

Pada contoh kalimat (530), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tempat tujuan pergerakan, yaitu ke “ Ōsaka 

(Osaka) ”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ ke ” 

menjadi penghubung antara predikat  “ shucchou (perjalanan 

bisnis) ” dengan  kata keterangan tempat “ Ōsaka (Osaka) ”. 

 

(629)  恋人とコンサートや展覧会に行ったほうがいいで

す。(MNNSII:59) 

Koibito to konsāto ya tenran-kai ni itta hou ga ii desu. 

Sebaiknya pergi ke konser atau pameran bersama 

pacar? 

 

Pada contoh kalimat (629), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tempat tujuan pergerakan, yaitu pergi ke 

“ konsāto ya tenran-kai (konser atau pameran) ”. Dalam 

kalimat ini partikel ni bermakna “ ke ” menjadi penghubung 

antara predikat  “ itta (pergi) ” dengan  kata keterangan 

tempat “ konsāto ya tenran-kai (konser atau pameran) ”. 

 

4) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan tujuan dari suatu 

aktifitas atau kegiatan. 

(273) わたしはフランスへ料理を習いに行きます。
(MNNSI: 104) 

Watashi wa Furansu e ryōri o narai ni ikimasu. 

Saya pergi untuk belajar memasak ke Prancis. 

 

Pada contoh kalimat (273), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tujuan dilakukannya suatu kegiatan yaitu pergi 

ke Prancis, adalah untuk “ ryōri o narai (belajar memasak) 

”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ untuk ” menjadi 



penghubung antara predikat  “ ikimasu (pergi) ” dengan  “ 

ryōri o narai (belajar memasak) ”.  

(437)  ほかにだれが手伝いに行きますか。(MNNSI:199) 

Hoka ni dare ga tetsudai ni ikimasu ka. 

Siapa lagi yang akan pergi untuk membantu? 

 

Pada contoh kalimat (437), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tujuan dari kegiatan (pergi), adalah untuk  “ 

tetsudai (membantu) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ untuk ” menjadi penghubung antara predikat  “ 

ikimasu (pergi) ” dengan  “ tetsudai (membantu) ”. 

(591) ピカソの展覧会はもう見に行きましたか
(MNNSII:47) 

Pikaso no tenran-kai wa mou mi ni ikimashita ka. 

Sudahkah anda pergi untuk melihat pameran Picasso? 

 

Pada contoh kalimat (591), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan tujuan dari kegiatan (pergi), adalah untuk  “ 

tetsudai (membantu) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ untuk ” menjadi penghubung antara predikat  “ 

ikimasu (pergi) ” dengan  “ tetsudai (membantu) ”. 

 

5) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan benda hidup 

sebagai obyek yang dituju, sasaran, atau penerima sesuatu.  

(398)  今晩はちょっと友だちに会う約束がありま

す。(MNNSI:180) 

Konban wa chotto tomodachi ni au yakusoku ga 

arimasu. 

Malam ini saya ada janji bertemu dengan teman 

sebentar. 

 

Pada contoh kalimat (398), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan obyek atau sasaran yang dituju, yaitu “ 



tomodachi (teman) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ dengan ”, menjadi penghubung antara predikat  “ 

au (bertemu) ” dengan  kata benda “ tomodachi (teman) ”. 

(430) わたしは木村さんに本を貸してあげました。
(MNNSI: 198) 

Watashi wa Kimura-san ni hon o kashite 

agemashita. 

Saya meminjamkan buku kepada Sdr. Kimura. 

 

Pada contoh kalimat (430), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan obyek, sasaran, atau penerima sesuatu yaitu “ 

Kimura-san (Sdr. Kimura) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ kepada ”, menjadi penghubung antara predikat  “ 

hon o kashite agemashita (meminjamkan buku) ” dengan  

kata benda “ Kimura-san (Sdr. Kimura) ”. 

(762) わたしは息子に紙飛行機を作ってやりました。
(MNNSII:128) 

Watashi wa musuko ni kami hikōki o tsukutte 

yarimashita. 

Saya membuat pesawat kertas untuk anak saya. 

 

Pada contoh kalimat (762), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan obyek, sasaran, atau penerima sesuatu yaitu “ 

musuko (anak saya) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ untuk ”, menjadi penghubung antara predikat  “ 

kami hikōki o tsukutte yarimashita (membuat pesawat kertas) 

” dengan  kata benda “ musuko (anak saya) ”. 

 

6) Partikel Ni berfungsi untuk mengindikasikan agen (pelaku) 

atau asal (sumber).  

(212) わたしはカリナさんにチョコレートをもらい

ました。(MNNSI: 56) 
Watashi wa Karina-san ni chokorēto o 

moraimashita. 



Saya menerima coklat dari Mrs.Karina. 

 

Pada contoh kalimat (212), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan agen (pelaku), atau asal (sumber) yang 

memberikan coklat kepada subjek (saya), yaitu “ Karina-san 

(Mrs.Karina) ”. Dalam kalimat ini partikel ni bermakna “ 

dari ”, menjadi penghubung antara predikat  “ chokorēto o 

moraimashita (menerima coklat) ” dengan  kata benda “ 

Karina-san (Mrs.Karina) ”. 

(431) わたしは山田さんに病院の電話番号を教えて

もらいました。(MNNSI:198) 

Watashi wa Yamada-san ni byōin no denwa 

bangō o oshiete moraimashita. 

Saya diberi tahu nomor telepon rumah sakit oleh 

Pak Yamada. 

 

Pada contoh kalimat (431), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan agen (pelaku), asal (sumber) yang memberi 

tahu nomor telepon rumah sakit kepada subjek (saya), yaitu “ 

Yamada-san (Pak Yamada) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ oleh ”, menjadi penghubung antara predikat  “ 

byōin no denwa bangō o oshiete moraimashita (diberi tahu 

nomor telepon rumah sakit) ” dengan  kata benda “ Yamada-

san (Pak Yamada) ”. 

(486) だれにその話を聞きましたか。(MNNSII: 5) 

Dare ni sono hanashi o kikimashita ka. 

Mendengar cerita itu dari siapa? 

 

Pada contoh kalimat (486), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan agen (pelaku), asal (sumber) yang 

menceritakan cerita, yaitu “ dare (siapa) ”. Dalam kalimat ini 

partikel ni bermakna “ dari ”, menjadi penghubung antara 



predikat  “ sono hanashi o kikimashita (mendengar cerita itu) 

” dengan  kata benda “ dare (siapa) ”. 

 

 

7) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan obyek atau sasaran 

berupa benda mati.  

(346)  いちばん上の紙にあなたの番号と名前を書い

てください。(MNNSI:145) 

Ichiban ue no kami ni anata no bangō to namae o 

kaite kudasai. 

Silahkan tuliskan nama dan nomor Anda di kertas 

paling atas. 

 

Pada contoh kalimat (346), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa obyek atau sasaran adalah benda mati,  

yaitu “ kami (kertas) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ di ”, menjadi penghubung antara predikat  “ 

anata no bangō to namae o kaite kudasai (silahkan tulis 

nama dan alamat) ” dengan kata benda  “ kami (kertas) ”.  

(382) 田中君と高橋君は神社の前の箱にお金を入れ

て、。。。(MNNSI:171) 

Tanaka-kun to Takahashi-kun wa jinja no mae no hako 

ni okane o irete, iroiro onegai shimashita. 

Tuan Tanaka dan Tuan Takahashi memasukkan uang 

ke kotak yang ada di depan kuil .. 

 

Pada contoh kalimat (382), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa obyek atau sasaran berupa benda mati,  

yaitu “ hako (kotak) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ ke ”, menjadi penghubung antara predikat  “ 

okane o irete (memasukkan uang) ” dengan kata benda  “ 

hako (kotak) ”.  



(816) コンピューターに入れられるんです。
(MNNSII:145) 

Konpyūtā ni hairerareru ndesu. 

Memasukkannya ke komputer. 

 

Pada contoh kalimat (816), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa obyek atau sasaran berupa benda mati,  

yaitu “ konpyūtā (komputer) ”. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ ke ”, menjadi penghubung antara predikat  

hairerareru (memasukkan)” dengan kata benda  “ konpyūtā 

(komputer) ”.  

 

8) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan hasil perubahan. 

(174) 十五分ぐらいきゅうけいさせてから、次に三十分

ぐらい新しい技を教えます。(MNNSI:252) 

Jū-go-bun gurai kyuukei sasetekara, tsugi ni san-jū-

pun gurai atarashī waza o oshiemasu. 

Setelah istirahat sejenak sekitar lima belas menit, 

untuk selanjutnya saya akan mengajari Anda teknik 

baru kira-kira selama 30 menit. 

 

Pada contoh kalimat (174), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa adanya suatu hasil perubahan, yaitu 

setelah istirahat sejenak sekitar lima belas menit, maka 

selanjutnya saya akan mengajari Anda teknik baru kira-kira 

selama 30 menit. Dalam kalimat ini partikel ni  menjadi 

penghubung antara predikat yang menyatakan suatu 

perubahan “ san-jū-pun gurai atarashī waza o oshiemasu  

(saya akan mengajari Anda  teknik baru kira-kira selama 30 

menit) ” dengan  predikat sebelumnya “ jū-go-bun gurai 

kyuukei sasetekara (setelah istirahat sejenak sekitar lima 

belas menit) ”.  

(891)  化粧は人を元気にするのです。(MNNSII: 185) 

Keshō wa hito o genki ni suru no desu. 



Dandanan membuat orang merasa nyaman. 

 

Pada contoh kalimat (891), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan bahwa adanya suatu hasil perubahan, yaitu 

dengan berdandan, maka akan membuat orang merasa 

nyaman.  

9) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan rentang waktu 

(ruang lingkup waktu). 

(267) 1週間に何回テニスをしますか。(MNNSI:88) 

Isshūkan ni nankai tenisu o shimasu ka. 

Berapa kali dalam satu minggu bermain tenis?  

 

Pada contoh kalimat (267), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan rentang waktu (ruang lingkup waktu) bermain 

tenis, dalam seminggu. Dalam kalimat ini partikel ni 

bermakna “ dalam ”, menjadi penghubung antara predikat  “ 

nankai tenisu o shimasu (berapa kali bermain tenis) ” dengan  

periode waktu  “ isshūkan (satu minggu) ”.  

(269) １しゅうかんに１かい映画を見ます。(MNNSI:90) 

Isshūkan ni ik-kai eiga o mimasu. 

Menonton film satu kali dalam seminggu. 

 

Pada contoh kalimat (269), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan rentang waktu (ruang lingkup waktu) 

menonton film, yaitu satu kali dalam seminggu. Dalam 

kalimat ini partikel ni bermakna “ dalam ”, menjadi 

penghubung antara predikat  “ ik-kai eiga o mimasu 

(menonton film satu kali) ” dengan  periode waktu yaitu “ 

isshūkan (satu minggu) ”.  

(586) でも、月に 2、3回 週末に帰るつもりです。
(MNNSII:45) 

Demo, tsuki ni ni, san-kai shūmatsu ni kaeru tsumori 

desu. 



Tapi, saya berencana pulang di akhir pekan, 2 atau 3 

kali dalam sebulan. 

 

Pada contoh kalimat (586), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan rentang waktu (ruang lingkup waktu) rencana 

pulang, yaitu dua atau tiga kali dalam sebulan. Dalam kalimat 

ini partikel ni bermakna “ dalam ”, menjadi penghubung 

antara predikat “ ni, san-kai shūmatsu ni kaeru tsumori 

(berencana pulang di akhir pekan, 2 atau 3 kali) ” dengan  

periode waktu yaitu “ tsuki (sebulan) ”.  

 

10) Partikel Ni berfungsi untuk menerangkan keadaan sesuatu. 

(222) マリアさんはもう日本の生活に慣れましたか。
(MNNSI:65) 

Maria-san wa mou  nihon no seikatsu ni naremashita 

ka. 

Mrs. Maria sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang. 

 

Pada contoh kalimat (222), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan suatu keadaan, yaitu sudah terbiasa dengan 

kehidupan di Jepang. Dalam kalimat ini partikel ni menjadi 

penghubung antara predikat “ naremashita (terbiasa) ” 

dengan  suatu keadaan “ nihon no seikatsu (kehidupan di 

Jepang) ”.  

(674) 早く上手にお茶が立てられるようになりたいです。
(MNNSII:91) 

Hayaku jōzu ni ocha ga tate rareru youni naritai desu. 

Saya ingin segera bisa membuat teh dengan mahir. 

 

Pada contoh kalimat (674), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan suatu keadaan, yaitu ingin segera bisa membuat 

teh dengan mahir. Dalam kalimat ini partikel ni menjadi 

penghubung antara predikat “ ocha ga tate rareru youni 



naritai (ingin bisa membuat teh) ” dengan  suatu keadaan “ 

jōzu ni  (dengan mahir) ”.  

(756)  急に車を動かして行ってしまいました。
(MNNSII:125) 

Kyū ni kuruma o ugokashite itte shimaimashita. 

Pergi memindahkan mobil secara tiba-tiba.  

Pada contoh kalimat (756), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan suatu keadaan, yaitu memindahkan mobil 

secara tiba-tiba. Dalam kalimat ini partikel ni menjadi 

penghubung antara predikat “ kuruma o ugokashite itte 

shimaimashita (pergi memindahkan mobil) ” dengan  suatu 

keadaan “ kyū ni  (secara tiba-tiba) ”.  

 

11) Partikel Ni berfungsi untuk menunjukkan arah (menghadap  

atau menuju ke suatu arah atau sasaran). 

  (656)  天気がよければ、向こうに島が見えます。
(MNNSII:76) 

              Tenki ga yokereba, mukō ni shima ga miemasu. 

              Jika cuacanya bagus, Anda bisa melihat pulau di 

sana. 

 

Pada contoh kalimat (656), partikel ni berfungsi untuk 

menunjukkan arah, yaitu Anda bisa melihat pulau di sana. 

Dalam kalimat ini partikel ni menjadi penghubung antara 

predikat “ shima ga miemasu (melihat pulau) ” dengan kata  “ 

mukō  (disana) ”.  

 

2. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, ditemukan bahwa 

terdapat sembilan fungsi partikel ni pada buku “Nihongo Shoho”. 

Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1: Fungsi partikel ni pada  buku “Nihongo Shoho” 



No Fungsi Partikel Ni Jumlah  

Data 

Contoh Kalimat 

1 Menunjukkan posisi, tempat, letak 

atau keberadaan sesuatu. 

67 ここにでんわがあります。 (NS : 15) 

Koko ni denwa ga arimasu. 

Disini ada telepon. 

 

2 Menunjukkan waktu. 41 わたしは四月に日本の大学へ入りま

す。(NS : 51) 

Watashi wa yon gatsu ni nihon no 

daigaku e   hairimasu. 

Saya masuk ke Universitas Jepang pada 

bulan April. 

 

3 Menunjukkan tempat tujuan 

pergerakan atau titik kedatangan. 

23 ていりゅうじょに止まりました。
(NS : 91) 

Teiryuujyo ni tomarimashita. 

Berhenti di halte. 

 

4 Menunjukkan tujuan dari suatu 

aktivitas atau kegiatan. 

35 日本へべんきょうに行きます。(NS : 

83) 

Nihon e benkyou ni  ikimasu. 

Pergi ke Jepang untuk belajar. 

 

5 Menunjukkan obyek yang dituju, 

sasaran atau penerima sesuatu. 

21 はい、わたしは妻に指輪をあげまし

た。(NS : 243) 

Hai, watashi wa tsuma ni yubiwa o 

agemashita. 

Ya, saya memberi cincin kepada istri 

saya. 

6 Mengindikasikan agen (pelaku) atau 

asal (sumber). 

16 すりにすられたのですね。(NS : 263) 

Suri ni surareta no desu ne. 

Di copet oleh pencopet. 

 

7 Menunjukkan obyek atau sasaran 

berupa benda mati. 

7 バスにのって来ます。(NS : 99) 

Basu ni notte kimasu. 

Datang dengan bus. 

8 Menunjukkan rentang waktu (ruang 

lingkup waktu). 

3 わたしたちは一しゅかんに三かい日

本ごのべんきょうをします。(NS : 

57) 

Watashitachi wa isshukan ni sankai 

nihongo no benkyou wo shimasu. 

Kami belajar bahasa Jepang tiga kali 

dalam seminggu. 

 



9 Menerangkan keadaan sesuatu. 3 おとといから急におなかが痛くった

のだそうです。(NS:232) 

Ototoi kara kyū ni onaka ga itakutta 

noda soudesu. 

Sepertinya perut terasa sakit secara 

tiba-tiba sejak  kemarin. 

Sedangkan dalam buku Minna no Nihongo Sokyuu I terdapat 

sepuluh fungsi partikel ni, dan pada buku Minna no Nihongo Sokyuu II 

terdapat sebelas fungsi partikel ni. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2: Fungsi partikel ni pada  buku “Minna no Nihongo 

Shokyuu I” 

No Fungsi Partikel Ni Jumlah 

Data 

Contoh Kalimat  

1 Menunjukkan posisi, tempat, letak 

atau keberadaan sesuatu. 

 

 

58 あそこに佐藤さんがいます。
(MNNSI:80) 

Asoko ni Satou-san ga imasu. 

Disana ada Mr. Sato. 

 

2 Menunjukkan waktu. 79 わたしは朝 6 時に起きます。
(MNNSI:30) 

Watashi wa asa roku-ji ni okimasu. 

Saya bangun pada jam 6 pagi. 

3 Menunjukkan tempat tujuan 

pergerakan atau titik kedatangan. 

35 わたしは富士山に登りたい。
(MNNSI:166) 

Watashi wa fujisan ni noboritai. 

Saya ingin mendaki ke Gunung Fuji. 

 

4 Menunjukkan tujuan dari suatu 

aktivitas atau kegiatan. 

54 わたしはフランスへ料理を習いに行

きます。(MNNSI: 104) 

Watashi wa Furansu e ryōri o narai ni 

ikimasu. 

Saya pergi untuk belajar memasak ke 

Prancis. 

 

5 Menunjukkan obyek yang dituju, 

sasaran atau penerima sesuatu. 

57 わたしは木村さんに本を貸してあげ

ました。(MNNSI: 198) 

Watashi wa Kimura-san ni hon o 

kashite agemashita. 



Saya meminjamkan buku kepada Sdr. 

Kimura. 

 

6 Mengindikasikan agen (pelaku) atau 

asal (sumber). 
29 わたしはカリナさんにチョコレート

をもらいました。(MNNSI: 56) 
Watashi wa Karina-san ni chokorēto o 

moraimashita. 

Saya menerima coklat dari Mrs.Karina. 

 

7 Menunjukkan obyek atau sasaran 

berupa benda mati. 

24 田中君と高橋君は神社の前の箱にお

金を入れて、。。。(MNNSI:171) 

Tanaka-kun to Takahashi-kun wa jinja 

no mae no hako ni okane o irete, iroiro 

onegai shimashita. 

Tuan Tanaka dan Tuan Takahashi 

memasukkan uang ke kotak yang ada di 

depan kuil .. 

 

8 Menunjukkan hasil perubahan. 6 十五分ぐらいきゅうけいさせてから

、次に三十分ぐらい新しい技を教え

ます。(MNNSI:252) 

Jū-go-bun gurai kyuukei sasetekara, 

tsugi ni san-jū-pun gurai atarashī waza 

o oshiemasu. 

Setelah istirahat sejenak sekitar lima 

belas menit, untuk selanjutnya saya 

akan mengajari Anda teknik baru kira-

kira selama 30 menit. 

9 Menunjukkan rentang waktu (ruang 

lingkup waktu). 

5 １しゅうかんに１かい映画を見ます

。(MNNSI:90) 

Isshūkan ni ik-kai eiga o mimasu. 

Menonton film satu kali 

dalam seminggu.  

 

10 Menerangkan keadaan sesuatu. 4 マリアさんはもう日本の生活に慣れ

ましたか。(MNNSI:65) 

Maria-san wa mou  nihon no seikatsu ni 

naremashita ka. 

Mrs. Maria sudah terbiasa dengan 

kehidupan di Jepang. 

 

                      

 



 

Tabel 3.3: Fungsi partikel ni pada  buku “Minna no Nihongo 

Shokyuu II” 

No Fungsi Partikel Ni Jumlah 

Data 

Contoh Kalimat 

1 Menunjukkan posisi, tempat, letak 

atau keberadaan sesuatu. 

23 実は来月アメリカにいる友達が結婚

するんです。(MNNSII:187) 

Jitsu wa raigetsu Amerika ni iru 

tomodachi ga kekkon suru ndesu. 

Sebenarnya, teman saya yang ada di 

Amerika bulan depan akan menikah. 

 

2 Menunjukkan waktu. 43 来月は 20日に営業会議があります

ね。(MNNSII:187) 

Raigetsu wa ni-ju-nichi ni eigyō kaigi 

ga arimasu ne. 

Bulan depan ada pertemuan bisnis pada 

tanggal 20. 

 

3 Menunjukkan tempat tujuan 

pergerakan atau titik kedatangan. 

69 恋人とコンサートや展覧会に行った

ほうがいいです。(MNNSII:59) 

Koibito to konsāto ya tenran-kai ni itta 

hou ga ii desu. 

Sebaiknya pergi ke konser atau 

pameran bersama pacar? 

 

4 Menunjukkan tujuan dari suatu 

aktivitas atau kegiatan. 

104 ピカソの展覧会はもう見に行きまし

たか(MNNSII:47) 

Pikaso no tenran-kai wa mou mi ni 

ikimashita ka. 

Sudahkah anda pergi untuk melihat 

pameran Picasso? 

 

5 Menunjukkan obyek yang dituju, 

sasaran atau penerima sesuatu. 

84 わたしは息子に紙飛行機を作ってや

りました。(MNNSII:128) 

Watashi wa musuko ni kami hikōki o 

tsukutte yarimashita. 

Saya membuat pesawat kertas untuk 

anak saya. 

 

6 Mengindikasikan agen (pelaku) atau 

asal (sumber). 

37 だれにその話を聞きましたか。
(MNNSII: 5) 

Dare ni sono hanashi o kikimashita ka. 



Mendengar cerita itu dari siapa? 

7 Menunjukkan obyek atau sasaran 

berupa benda mati. 

31 コンピューターに入れられるんです

。(MNNSII:145) 

Konpyūtā ni hairerareru ndesu. 

Memasukkannya ke komputer. 

 

8 Menunjukkan arah (menghadap ke 

suatu arah atau sasaran). 

1 天気がよければ、向こうに島が見え

ます。(MNNSII:76) 

Tenki ga yokereba, mukō ni shima ga 

miemasu. 

Jika cuacanya bagus, Anda bisa melihat 

pulau di sana. 

 

9 Menunjukkan hasil perubahan. 5 化粧は人を元気にするのです。
(MNNSII: 185) 

Keshō wa hito o genki ni suru no desu. 

Dandanan membuat orang merasa 

nyaman. 

 

10 Menunjukkan rentang waktu (ruang 

lingkup waktu). 

4 でも、月に 2、3回 週末に帰るつ

もりです。(MNNSII:45) 

Demo, tsuki ni ni, san-kai shūmatsu ni 

kaeru tsumori desu. 

Tapi, saya berencana pulang di akhir 

pekan, 2 atau 3 kali dalam satu bulan. 

 

11 Menerangkan keadaan sesuatu. 30 急に車を動かして行ってしまいまし

た。(MNNSII:125) 

Kyū ni kuruma o ugokashite itte 

shimaimashita. 

Pergi memindahkan mobil secara tiba-

tiba.  

 

 

Berdasarkan tampilan data pada tabel 3.1, 3.2 dan tabel 3.3, dapat 

diketahui bahwa pada buku Nihongo Shoho terdapat sembilan fungsi 

partikel ni. Sedangkan pada buku Minna no Nihongo Shokyuu I terdapat 

sepuluh fungsi partikel ni, dan pada buku Minna no Nihongo Shokyuu II 

terdapat sebelas fungsi partikel ni. 



Fungsi partikel ni yang sama-sama ditemukan baik dalam buku 

Nihongo Shoho, Minna no Nihongo Shokyuu I dan Minna no Nihongo 

Shokyuu II adalah fungsi yang menunjukkan letak atau keberadaan, 

waktu, tempat tujuan, tujuan aktivitas, obyek yang dituju (benda hidup), 

agen atau sumber, obyek benda mati, rentang waktu dan keadaan sesuatu.  

Sedangkan fungsi partikel ni yang menunjukkan hasil perubahan 

tidak ditemukan pada buku Nihongo Shoho, namun ditemukan pada buku 

Minna no Nihongo Shokyuu I dan Minna no Nihongo Shokyuu II. 

Sementara itu, untuk fungsi partikel yang menunjukkan arah tidak 

ditemukan pada buku Nihongo Shoho dan Minna no Nihongo Shokyuu I , 

tetapi ditemukan pada buku Minna no Nihongo Shokyuu II. 

Pada landasan teori penulis juga menemukan adanya fungsi partikel 

ni yang menunjukkan alasan atau penyebab terjadi sesuatu, namun fungsi 

tersebut tidak penulis temukan baik pada buku Nihongo Shoho, Minna no 

Nihongo Shokyuu I, maupun pada Minna no Nihongo Shokyuu II. 

 

 

 

 


