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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan media atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi 

dan bersosialisasi bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa 

mempunyai keistimewaan dan ciri khasnya tersendiri yang membedakan 

dengan bahasa lain pada umumnya. Setiap negara mempunyai dan memiliki 

keistimewaan bahasa sendiri. Banyak orang yang mempelajari bahasa asing 

termasuk belajar bahasa Jepang. Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi 

semakin pesat, masyarakat Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk belajar 

bahasa Jepang pun semakin meningkat. Salah satu contoh keistimewaan bahasa 

Jepang adalah pada jenis huruf dan makna dari  kalimat. 

Pada bahasa Jepang terdapat Shuujoshi merupakan kata bantu kalimat 

dalam bahasa Jepang yang diletakan pada akhir kalimat, shuujoshi sendiri 

diartikan sebagai partikel yang digunakan dalam kalimat nonformal bahasa 

Jepang. Shuujoshi memiliki beberapa fungsi salah satunya ne yang dimana ne 

ini mempunyai arti kan atau ya. Dalam kegunaanya kata bantu ne berperan 

sebagai penegasan, penekanan dan persetujuan suatu kalimat pada lawan bicara. 

Shuujoshi menjadi ciri khas tersendiri karena posisi partikel yang terletak 
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selalu di akhir kalimat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud 

dengan partikel adalah kata yang tidak dapat menjadi kata baru, hanya memiliki 

makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, yang terkandung 

didalamnya adalah kata preposisi, konjungsi, interjeksi, artikel, dan penegas 

(Manurung, 2010). Menurut Hani dan Ardi(dalam Masuoka, 1991) Jika 

pembicara mengetahui bahwa lawan bicara memiliki kesamaan pengetahuan 

maka partikel ne digunakan, sebaliknya jika pada sisi lawan bicara diketahui 

adanya jarak informasi digunakan partikel yo. Partikel nedalam bahasa Jepang 

jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi kan atau ya.  

Contohnya seperti akhiran ne dalam bahasa Jepang yang jika diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia akan memunculkan kata, yaitu kan dan ya. Berikut 

contoh kalimat yang menggunakan akhiran ne. 

(J-1) あの人は怒りっぽいですね。 

Ano hito ha okkorippoi desune. 

Orang itu sepertinya marah ya. 

               (Gakushudo, 2015: 57) 

 

(J-2) A : 部長に 30分ほど遅れると伝えてください。 

Buchou ni 30 pun hodo okureru to tsutaete kudasai. 

Tolong beri tahu manajer departemen bahwa saya akan terlambat 

sekitar 30 menit. 

 

B : はい、わかりました。30分ほど遅れるということですね。 

Hai, wakarimashita. 30 pun hodo okureru to iu koto desune. 

Ya, saya mengerti. Anda akan terlambat sekitar 30 menit, ya? 

     

(みんなの日本語中級 I, 2009: 59) 
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(J-3) 家にいなくてもいいんですね。 

Ie ni inakutemo iin desune. 

Tidak ada dirumah juga tidak papa, kan? 

 

(日本語中級 I, 1990: 194) 

 

Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang menggunakan 

shuujoshi ne yang memiliki arti yang sama yaitu kan atau ya dalam bahasa 

Indonesia, yang bermakna untuk menunjukan hal yang sama. Dalam linguistik 

kata akhir kan dan ya termasuk ke dalam sufiks. Chaer  (2012:178) menjelaskan 

bahwa sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. 

Sufiks yang diimbuhkan di sebelah kanan dasar dalam proses yang disebut 

sufiksasi. Dalam bahasa Jepang sufiks disebut setsubiji (Vehaar, 2012:107) 

Perhatikan contoh berikut : 

(J-4) A : 部長に 30分ほど遅れると伝えてください。 

Buchou ni 30 pun hodo okureru to tsutaete kudasai. 

Tolong beri tahu manajer departemen bahwa saya akan terlambat 

sekitar 30 menit. 

 

B :はい、わかりました。30分ほど遅れるということですね。 

Hai, wakarimashita. 30 pun hodo okureru to iu koto desune. 

Ya, saya mengerti. Anda akan terlambat sekitar 30 menit, kan? 

     

(みんなの日本語中級 I, 2009: 59) 

 

(J-5) A : わあ、たくさんおみやげを買いましたね。 

 Waa, takusan omiyage wo kaimashitane. 

 wah,sovenir yang kamu belibanyakya. 

 

B : ええ、会社の人たちにあげるんです。 

 Ee, kaisha no hito tachi ni ageru ndesu. 

yaa, saya akan memberikannya pada orang-orang di perusahaan. 
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(DTDTNHBJ, 2007:24) 
 

     

Kedua kalimat di atas adalah contoh kalimat menggunakan shuujoshi 

ne.Makna partikel penegas ne pada kalimat (4), dan (5) di atas adalah makna 

yang sudah di ketahui secara umum, yaitu partikel yang digunakan untuk 

meminta persetujuan atau penegasan yang menambahkan unsur yang sama, 

yang berarti kan atau ya. Kalimat (4) terdapat penekanan pada kalimat ‘Anda 

akan terlambat sekitar 30 menit, kan?’. Sedangkan pada kalimat (5) terdapat 

kalimat meminta persetujuan ‘wah sovenir yang kamu beli banyak ya’. 

Untuk membuktikan pendapat tersebut, peneliti kemudian melalukan 

wawancara bebas kepada 20 responden yang merupakan mahasiswa tingkat 

empat Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Peneliti hanya memberikan contoh kalimat bahasa Jepang yang 

berakhiran ne saja. 

Bedasarkan hasil wawancara bebas hanya 7 responden saja yang 

mampu menjawab dengan benar dan tepat peenggunaan ne dalam kalimat 

bahasa Jepang. 13 responden lainnya masih belum bisa menjawab secara tepat 

penggunaan ne di dalam kalimat bahasa Jepang.  

Selain ditujukan sebagai makna penambahan. Shuujoshi ne juga 

memiliki makna-makna lain seperti memberikan kesan halus, persuasi, 
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meyambungkan predikat ke dalam beberapa bentuk dan menanyakan pendapat 

pada lawan bicara. Jika dilihat dari contoh (4) dan (5) Shuujoshi ne mempunyai 

padanan arti dalam bahasa Indonesia yaitu kan dan ya. Dalam penelitian ini, 

penulis akan mengkontrastifkan makna Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang 

dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia.  

Menurut KBBI kan termasuk kedalam sufiks pembentuk verba. Serta 

mengubah verba intransitif ke dalam verba transitif. Perhatikan contoh berikut. 

(I-1) Atun tertawa (Intransitif) 

(I-2) Atun menertawakan badut di jalanan sambil merekam pakai 

handphone. (Transitif) 

Jika akhiran kan berdiri sendiri maka akan membentuk verba imperatif 

atau kata kerja bentuk perintah yang berupa larangan. Contoh imperatif kan 

seperti menertawakan, masukkan, keluarkan, dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Hani, Wahyuningtyas, dkk (2017) kata akhir kan 

digunakan untuk meminta pesetujuan, penegasan, keragu-raguan.  Oleh karena 

itu, kan adalah kata akhir yang digunakan untuk percakapan yang  isi 

kalimatnya adalah hal yang lumrah.  

(I-3) Anda buru-buru menyelesaikan permainan sebelum bola bom itu keluar, 

kan? 



6 
 

(Detektif Conan Seri Animasi TV Buku 18, 2009 : 40) 

Partikel ya adalah kata yang digunakan sebagai kalimat tanya, meminta 

persetujuan, larangan, memberikan pernyataan, dan sebagainya. Partikel ya 

sering ditempatkan di akhir kalimat.   

(I-4) Wah! Sungguh penuh penuh cita raga ya! 

(Detektif Conan Seri Animasi TV Buku 18, 2009 : 109) 

Kan yang menempel di bagian akhir pada kalimat (I-3) merupakan 

bagian dari pernyataan yang dipergunakan untuk menyatakan persetujuan atau 

konfirmasi pada lawan bicara. Sedangkan ya pada kalimat (I-4) yang melekat 

pada bagian akhir kalimat digunakan untuk menyatakan persetujuan, kebenaran, 

dan memberikan tanggapan seperti pujian. Pemaparan diatas menjadikan 

penulis memilih untuk mengkontrastifkan shuujoshi ne dalam bahasa Jepang 

dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia. Karena keduanya 

mempunyai makna yang sepadan.  

Shuujoshi ne juga dapat dikaji dalam ruang lingkup Semantik (imiron/

意味論) merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji tentang makna. 

Semantik memegang peranan penting, karena bahasa yang digunakan dalam 

komunikasi tiada lain untuk menyampaikan suatu makna (Sutedi, 2008:111). 

Suatu bahasa pasti memiliki sinonim atau kemiripan dengan bahasa lainnya 

tidak menutup kemungkinan terjadi pada penggunaannya juga. Sayangnya 
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materi shuujoshi belum dijelaskan secara mendalam kepada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY). Inilah yang masih menjadi kendala bagi pembelajar 

bahasa Jepang dalam memahami bagaimana persamaan dan perbedaan 

shuujoshi ne dengan kata akhir kan dan ya guna untuk meminimalisir kesalah 

pahaman antara pembicara dan lawan bicara dalam memahami shuujoshi ne 

ketika dugunakan didalam kalimat bahasa Jepang. Bagi  pembelajar asing 

Indonesia sebagian besar menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa 

ibunya. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Kontrastif ShuujoshiNe dalam Bahasa 

Jepang dengan AdverbiaKan dan PartikelYa dalam Bahasa Indonesia. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana fungsi dan makna shuujoshi ne dalam bahasa Jepang? 

2. Bagaimana fungsi dan makna adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa 

Indonesia? 

3. Bagaimana persamaanfumgsi dan makna shuujoshi ne dalam bahasa Jepang 

dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia. 

4. Bagaimana perbedaan fungsimakna shuujoshi ne dalam bahasa Jepang 

dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya maka, 

peneliti hanya membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Peneliti 

membatasi penelitian ini hanya berdasarkan pada makna shuujoshi ne dalam 

bahasa Jepang, makna adverbia kan dan partikel ya, dan persamaan dan 

perbedaan makna shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya. Pada buku 

ajar Minna Nihongo Chukyuu I, Nihongo Chukyuu I, Donna Toki Dou Tsukau 

Nihongo Hyougen Bunkei Jiten, Shadowing Let’s speak Japanese, Kiat Sukses 

‘Mudah & Praktis Mencapai N4’, Tak Sempurna, dan Rudy ‘ Kisah Masa Muda 

Sang Visioner’.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahuifungsi dan makna shuujoshi ne dalam bahasa Jepang  

2. Untuk mengetahui fungsi dan makna adverbial kan dan partikel ya dalam 

bahasa Indonesia 

3. Untuk mengetahui persamaan shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan 

adverbiakan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia 

4. Untuk mengetahui perbedaan shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan 

adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pembelajar bahasa Jepang yang 

tertarik dalam bidang linguistik dengan memberikan penjelasan tentang 

analisis kontrastif antara shuujoshi ne dengan adverbiakan dan partikel ya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembelajar 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami 

shuujoshi ne atau partikel akhir dengan adverbiakan dan partikel ya.  

b. Bagi Pengajar 

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah masukan dan mempermudah 

pengajar bahasa jepang untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan 

dengan shuujoshi, khususnya shuujoshi ne kepada pembelajar bahasa 

Jepang terutama dari segi makna. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dapat memudahkan urutan-

urutan dan gambaran secara keseluruhan isi dalam skripsi ini. penulisan 

penelitian ini disajikan dalam lima bab. Sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I mendeskripsikan latar belakang yang berisikan tentang alasan 

mengenai mengapa penelitian ini harus dilakukan. Selain itu, didalamnya 
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terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat 

penlitian dan sistematika penelitian.  

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab II mendeskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, 

yaitu teori tentang shuujoshi ne, adverbia kan, partikel ya, kontrastif dan 

semantik. Serta mendeskripsikan dan menjabarkan penelitian terdahulu.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, 

kemudian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian 

dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab IV akan membahas dan menjelaskan mengenai analisis data serta 

pembahasan mengenai hasil analisis shuujoshi ne dengan adverbia kan dan 

partikel ya, dari segi makna, persamaan dan perbedaan. 

BAB V PENUTUP 

Bab V penulis mendeskripsikan kesimpulan dari hasil penelitian 

shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya, sehingga dapat menjawab 

permasalahan. Selain itu terdapat pula saran yang ditujukan untuk memperbaiki 

penelitian selanjutnya. 


