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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Analisis Kontrastif 

Analisis kontrastif adalah suatu cara yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mencari perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam dua bahasa yang 

berbeda atau lebih. Ishikawa dan Takashi (dalam Santoso, 2015 : 21) analisis 

kontrastif dilakukan untuk mencari kesepadanan antar dua bahasa, maka untuk 

memulai suatu analisis, langkah pertama yang dilakukan adalah harus 

mempertegas unsur-unsur apa dengan apa yang memiliki kesepadanan. Dengan 

kata lain, harus memperjelas bagian mana dengan bagian mana, apa dengan apa 

yang memiliki kesepadanan. Pendapat lain mengatakan bahwa analisis 

kontrastif adalah perbandingan sistem kebahasaan dari kedua bahasa seperti 

sistem bunyi dan sistem gramatikal. Richard, Plattdan Platt (dalam Soedibyo, 

2004 : 47) 

1. Tujuan dan Manfaat Analisis Kontrastif 

Soedibyo (2004: 47) mengatakan bahwa analisis kontrastif berkaitan 

dengan perbandingan unsur-unsur yang terdapat dalam dua bahasa yaitu bahasa 

target dan bahasa utama. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur-

unsur tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud sangat bervariasi dari unsur bahasa 
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mulai dari yang terkecil, yaitu sistem bunyi sampai unsur bahasa yang paling 

besar yaitu wacana.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahawa manfaat 

analisis kontrastif adalah mempermudah dan  mengurangi kesalahan ketika 

belajar bahasa asing dalam mempelajari bahasa target. Jika bahasa target dan 

bahasa utama mempunyai struktur yang sama, maka tidak menjadi masalah. 

Sebaliknya, jika bahasa target dan bahasa utama yang di bandingkan 

memperlihatkan struktur yang berbeda. Hal ini akan mempersulit pembelajar 

bahasa asing dalam mepelajari bahasa target. Maka penelitian analisis 

kontrastif akan mempermudah pembelajar bahasa asing dalam mempelajari 

bahasa target.  

2. Langkah Kerja Analisis Kontrastif 

Randal Whitman (dalam Soedibyo, 2004:58) menjelaskan langkah-

langkah dalam analisis kontrastif sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan kedua bahasa yang dibandingkan dengan 

menggunakan peranti gramatikal formal 

b. Menyeleksi satuan bahasa tertentu yang terpilih untuk di kontraskan.  

c. Mengontraskan dan membandingkan sistem satuan bahasa tertentu dari 

kedua bahasa yang sedang dikaji. 

d. Memprediksi kesalahan atau kesulitan berdasarkan ketiga langkah 

sebelumnya.  
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Kemudian, Di Pietro (1976:29-30) memberikan tiga langkah analisis 

kontrastif dalam dua bahasa. 

a. Mengamati perbedaan-perbedaan struktur lahir dari kedua bahasa, 

perbedaan tersebut dapat berjenjang mulai dari ketidak adanya satuan 

bahasa tertentu pada salah satu dari dua bahasa yang dibandingkan hingga 

ada kemiripan sebagian dari bahasa yang dipilih 

b. Mengidentifikasi postulat, kaidah atau aturan yang melandasi fitur-fitur 

satuan bahasa tertentu dari kedua bahasa yang dibandingkan.  

c. Memformulasikan kaidah-kaidah tersebut, dari struktur batin ke struktur 

lahir. Lebih jelas lagi jika kaidah tersebut diformulasikan kedalam bentuk 

diagram atau sketsa yang memperlihatkan kontras antara dua sistem bahasa 

yang sedang dibandingkan.  

Berdasarkan pemaparan di atas dalam penelitian ini, peneliti akan 

menkotrastifkan bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaan shuujoshi ne dalam bahasa Jepang 

dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa Indonesia. 

B. Semantik 

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 
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makna. (Sutedi, 2008: 111). 

Chaer (2009:2) mengungkapkan bahwa semantik berasal dari bahasa 

Yunani sema yang berarti tanda atau lambang dan kata kerjanya adalah semaino 

yang berarti mendandakan atau melambangkan. Semantik disetujui menjadi 

istilah dalam bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda 

linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. 

Chaer (1995:2) menjelaskan bahwa semantik dapat diartikan sebagai 

ilmu tentang makna atau arti, yaitu  salah satu dari tiga tataran bahasa fonologi, 

morfologi, dan semantik. Objek kajian semantik berupa makna bahasa seperti 

makna, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. 

Robins (1992:25-27) menjelaskan bahwa kajian makna atau semantik 

melibatkan pemakaian lambang dan sistem lambang diluar bahasa. Namun, 

kedudukan utama bahasa dalam sistem-sistem lambang buatan manusia 

membuat bahasa menjadi perhatian utama dalam bidang semantik. Semantik 

dapat dianggap sebagai sebuah tataran deskripsi linguistis dan sebagai sebuah 

komponen linguistik. Namun, semantik merupakan bidang kajian yang kurang 

dibatasi secara rapi dibandingkan dengan fonetik, fonologi dan gramatika, 

kecuali jika ruang lingkupnya begitu dibatasi sehingga tidak mencangkup 

banyak hal yang akan dimasukan oleh orang awam dan pembaca umum ke 

dalam makna, yang menjadi perhatian semantik. Cakupan semantik dalam 



15 
 

penelitian ini adalah hanya sebatas makna atau arti yang berkaitan dengan 

bahasa sebagai alat komunikasi sehari-hari.  

Dari pemaparan diatas dapat di tarik kesimpulan makna leksikal 

merupakan makna yang bersifat tetap. Oleh karena itu, makna ini sering disebut 

dengan makna yang sesuai dengan kamus. Menurut Sutedi (2004:106) 

menjelaskan makna leksikal dalam bahasa Jepang disebut jishoteki imi atau 

goiteki imi merupakan makna kata yang sesungguhnya sesuai dengan referensi 

atau bisa juga dikatakan sebagai makna asli suatu makna. Sedangkan makna 

gramatikal Menurut Sutedi (2004:107) menjelaskan makna gramatikal dalam 

bahasa Jepang disebut bunpouteki imi adalah makna yang muncul akibat proses 

gramatikalnya. Makna gramatikal adalah makna yang berubah-ubah sesuai 

dengan konteks pemakainya. Kata ini sudah mengalami proses gramatikalisasi 

pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan.   

C. Makna 

Makna adalah objek kajian semantik, makna yang terdapat dalam satu 

ujaran seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. unsur bahasa tidak pernah lepas 

dari sebuah makna. Kridalaksana (2009:148) mengatakan bahwa: 

Makna (meaning, linguistic meaning, sence) 1. maksud pembicara; 2. pengaruh 

satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau kelompok 

manusia; 3. hubungan, dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara 

bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang 

ditunjukkan; 4. cara menggunakan lambang-lambang bahasa. 
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(KLEK4, 2009 : 148) 

Berdasarkan pemaparan makna di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

makna adalah arti atau ide pokok suatu kalimat. 

 

1. Makna kalimat 

Kalimat menurut Fokker (dalam Djonhar, 1980:11) merupakan ucapan 

bahasa yang mempunyai arti penuh dan batas keseluruhannya ditentukan 

oleh turunnya suara. Jadi kriterium yang akan dipakai untuk menentukan 

apakah akan dihadapkan dengan kalimat atau tidak adalah yang dinamakan 

bunyi kalimat atau inotasi. Sedangkan penjelasan lain dari Sudjana 

(2010:76) menjelaskan kalimat dapat dipahami sebagai satuan bahasa 

terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Dan 

dapat dikatakan sebagai satuan bahasa terkecil karena sesungguhnya di atas 

tataran kalimat itu masih terdapat satuan kebahasaan lain yang jauh lebih 

besar. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, 

mempunyai inotasi akhir, dan secara aktual dan potensial terdiri atas klausa.  

2. Makna frasa 

Suhardi (2013:34) dalam bahasa Indonesia istilah frasa disebut dengan 

istilah kelompok kata karena unsur langsung membentuknya terdiri atas dua 

kata (bentuk bebas) atau lebih. Sedangkan Ramlan (1981 dan 1996) 

menjelaskan frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau 

lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Oleh sebab itu, frasa sebagai 
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satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang bersifat 

predikatif. 

3. Makna kata 

Kata merupakan unsur paling utama dalam membentuk kalimat. selain 

bentuk dasarnya, kata dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu 

afiksasi (pengimbuhan), reduplikasi (perulangan), dan komposisi 

(penggabungan) untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam 

kalimat. Dalam kalimat, kata memiliki kedudukan seperti subjek, predikat, 

objek, dan keterangan. Ramlan (dalam Pateda, 2005:5) menjelaskan kata 

adalah bentuk bebas yang paling sedikit atau dengan kata lain setiap suatu 

bentuk bebas merupakan suatu kata.  

 

D. Kelas Kata dalam Bahasa Jepang 

Kelas kata bahasa jepang disebut Hinshi bunrui. Menurut Nitta (2010: 84) hinsi 

merupakan klasifikasi kata-kata berdasarkan perbedaan maknanya. Kemudian 

Nitta menjelaskan kelas kata dibagi menjadi sembilan, antara lain: 

1) Doushi (動詞) 

Doushi (verba) bisa menjadi predikat tunggal dan membentuk kalimat 

dengan menggabungkan komponen seperti subjek dan pelengkap dengan 

partikel kasus. Verba mengalami konjugasi. Bentuk dasar dari verba dalam 

bahasa jepang diakhiri dengan bentuk ‘u’. Contoh kalimat : 
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(J-6) 私はパンを食べます。 

Watashi wa pan wo tabemasu. 

Saya makan roti. 

 

2) Keiyoushi (形容詞) 

Keiyoushi (Adjektiva) menjelaskan nomina dan juga menjadi predikat. 

Adjektiva dalam bahasa Jepang dibagi menjadi dua, diataranya ikeyoushi 

dan nakeiyoushi. 

(J-7) 今日は本当に寒いです。 

Kyou wa hontou ni samui desu. 

Hari ini sangat dingin. 

 

3) Meishi (名詞) 

Meishi (Nomina) menjadi subyek dan pelengkap yang menempel pada 

partikel kasus dan menjadi predikat yang melekat pada da dan desu. Selain 

itu, meishi tidak akan mengalami perubahan. Contoh kalimat :  

(J-8) この食べ物は本当にうまいです。 

Kono tabemono wa honyou ni umai desu. 

Makanan ini sangat enak. 

 

4) Fukushi (副詞) 

Fukushi (Adverbia) berfungsi untuk menerangkan verba, nomina dan 

adverbia lainnya tanpa adanya konjugasi. Contoh kalimat : 

(J-9) 私は日本語を勉強します。 

Watashi wa nihongo wo benkyoushimasu. 

Saya belajar bahasa jepang. 
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5) Rentaishi (連体詞) 

Rentaishi (Prenomina) hanya berfungsi untuk menerangkan nomina dan 

tidak mengalami konjugasi. Contoh kalimat : 

(J-10) ある人は、こんなことを言っている。 

Aru hito wa, konna koto wo itteiru. 

Beberapa orang mengatakan ini. 

 

 

 

6) Joshi (助詞) 

Joshi (Partikel) adalah kelas kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi 

harus melekat pada nomina ataupun verba. Selain itu juga partikel tidak 

mengalami konjugasi. Contoh kalimat : 

(J-11)私は昨日友達とジャカルタへ行きました 
Watashi wa kinou tomodachi to jakaruta he ikimashita 

Kemarin saya dan teman-teman pergi ke jakarta. 

 

(Sudjianto, 2007: 3) 

 

7) Setsuzokushi (接続詞) 

Setsuzokushi (Konjungsi) biasanya akan muncul diawal dan 

menghubungkan antara kalimat dengan kalimat lainnya dan tidak memiliki 

konjugasi. Contoh kalimat : 

(J-12) 私はお金があれば、カメラをかいます。 

Watashi wa okane ga, kamera wo kaimasu. 

Jika saya punya uang, maka saya akan membeli kamera. 

 

(Sudjianto, 2007: 52) 

8) Jodoushi (助動詞) 
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Jodoushi (Verba bantu) membentuk predikat majemuk apabila menempel 

pada verba, adjektiva, nomina, dan kelas kata lainnya. Meskipun banyak 

kata bantu yang mengalami konjugasi, akan tetapi ada juga yang tidak 

mengalami konjugasi. 

(J-13) 明日八時に大学にこなければならない。 

Ashita hachi ji ni daigaku ni konakereba naranai. 

Saya harus datang ke univesitas jam delapan besok. 

 

 

 

 

 

 

9) Kandoushi (感動詞) 

Kandoushi (Interjeksi) adalah kata yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya 

konjugasi. 

(J-14) ああ、厚い。 

Aa, atsui. 

Wah panas.  

 

 

E. Joshi (助詞) 

Sudjianto dan Dahidi (2007:182) menjelaskan bahwa Joshi merupakan 

partikel yang sering digunakan dalam bahasa Jepang. Dapat dilihat dari 

banyaknya contoh Joshi atau partikel dalam bahasa Jepang. Salah satunya 

partikel yang ada diakhir kalimat adalah Shuujoshi. Istilah Joshi sering 

diterjemahkan sebagai kata bantu, selain itu istilah Joshi sering ditejemahkan 

sebagai partikel. (Sudjianto, 2000: 1) 
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Sudjianto (2007: 8) membagi Joshi menjadi empat jenis, diantaranya: 

a. Kakujoshi (格助詞) 

Kakujoshi pada umumnya dipakai setelah nomina untuk menunjukan 

hubungan nomina dengan kata lainnya. Partikel-partikel yang termasuk 

dalam Kakujoshi, antara lain : de, e, ga, kara,ni, no, o, to, ya dan yori. 

Contoh kalimat Kakujoshi : 

 

 

 

(J-15) 父は今部屋で新聞を読んでいます。 

Chichi ha ima heya de shinbun wo yonde imasu. 

Ayah sekarang sedang membaca koran di kamar. 

 

(Sudjianto, 2007: 35) 

 

 

b. Setsuzokushi (接続詞) 

Setsuzokushi sering dipakai setelah verba, adjektiva untuk melanjutkan 

kata-kata pada bagian-bagian sebelumnya. Partikel-partikel yang termasuk 

dalam Setsuzokushi, antara lain: ba, ga, kara, keredomo, nagara, node, noni, 

shi, tari, te, temo,dan to.Contoh kalimat Setsuzokushi : 

(J-16) 雪は降りますが、寒くないです。 

Yuki ha furimasu ga, samukinai desu. 

Meskipun turun salju, tapi tidak terasa dingin. 

 

(Sudjianto, 2007: 54) 
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c. Fukujoshi (副助詞) 

Fukujoshi sering dipakai setelah berbagai macam kata. Seperti kelas kata 

adverbia, fukujoshi berkaitan erat dengan kata sebelumnya. Partikel-

partikel yang termasuk dalam Fukujoshi, antara lain: bakari, dake, demo, 

hodo, ka, kiri, koso, gurai, made, mo, nado, nari, noni, sae, shika, wa,dan 

yara.Contoh kalimat Fukujoshi : 

 

 

 

(J-17)お金が千円しかありません。 

Okane ga sen’en shika arimasen. 

Saya Cuma punya uang seribu yen. 

 

 (Sudjianto, 2007: 8) 

d. Shuujoshi (終助詞) 

Shuujoshi sering dipakai pada berbagai macam kata yang posisinya terletak 

di akhir kalimat untuk menyatakan suatu pertanyaan seperti larangan, 

seruan dan rasa haru. Partikel-partikel yang termasuk dalam Shuujoshi, 

antara lain : ka, kashira, kke, na/naa, ne/nee, no, sa, tomo, wa, ya, yo, ze, 

dan zo. Contoh kalimat Shuujoshi : 

(J-18) これはおまえのカメラだね。 
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Kore ha omae no kamera dane. 

Ini kamera kamu kan. 

(Sudjianto, 2007: 75) 

(J-19) 今日もいい天気ですね。 

Kyou mo ii tenki desune. 

Cuaca hari ini juga bagus ya. 

 

(Sudjianto, 2007: 76) 

 

Berdasarkan pemaparan dari keempat Joshi diatas dalam penelitian ini 

hanya membahas mengenai (終助詞) Shuujoshi atau yang diterjemahkan dalam 

bahasa indonesia menjadi Partikel akhir saja.  

F. Shuujoshi(終助詞) 

Shuujoshi menurut Sudjianto (2007: 69) menjelaskan bahwa Shuujoshi 

selalu dipakai diakhir kalimat atau pada bagian-bagian akhir kalimat bunsetsu 

(文節) untuk menyatakan perasaan pembicara seperti rasa haru, larangan dan 

sebagainya. Shuujoshi adalah partikel-partikel yang dipakai pada bagian akhir 

kalimat untuk menyatakan pertanyaan, rasa heran, dan harapan pembicara. 

Bunkachoo (dalam Sudjianto 2007: 69-70).  

Penjelasan Shuujoshi menurut Niwa (2004)  dalam bukunya yang 

berjudul Gendai Nihongo Bunpo Gaisetsu, sebagai berikut : 

終助詞は、文一番終わりについて、その文言う時の、話し手の、

その文を受け取る相手に対する働きかけの気持ちを示す助詞。
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聞き手に対して同意を求めたり、確認をしたり、強く主張した

りします。複合述語のところで扱う「ムード」の類に似たもの

ですが形が小さく、それ自体は変化しないことが特徴です。 

Shuujoshi wa, bun ichiban nitsute, sono bun iu toki no, hanashite no, 

sono bun uketoru aite ni taisuru hatarakikake no kimochi wo shimesu 

joshi. Kikite ni taishite doui wo motome tari, kakunin wo shitari, tsuyoku 

suchou shitari shimasu. Fukugoujutsugo no tokoro de atsukau [mu-do] 

no rui ni nita mo no desu ga katachi ga chiisaku, sore jitai wa henka 

shinai koto ga tokuchou desu.  

Terjemahan : 

Shuujoshi merupakan partikel yang melekat diakhir kalimat dan 

menunjukan perasaan penutur dan mempengaruhi perasaan pendengar 

ketika penutur mengucapkan kalimat tersebut. Dan meminta tuntutan 

yang kuat, penegasan dan meminta persetujuan terhadap pendengar. 

Dengan jenis ‘’nuansa’’ dalam ‘’predikat majemuk’’ sangat mirip tapi 

bentuknya sedikit dan keistimewaannya merupakan bentuk yang tidak 

pernah berubah.  

(Niwa, 2004) 

Shuujoshi juga  sering digunakan di akhir kalimat nonformal bahasa 

jepang untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Shuujoshi 

sendiri biasanya dipakai untuk mengungkapkan suatu perasaan pembicara, 

seperti kagum, rasa heran, keraguan, emosi, pertanyaan dan lain sebagainya. 

1. Macam – Macam Shuujoshi/Partikel 

Sudjianto (2007: 70) menjabarkan dan menjelaskan Shuujoshi menjadi 

beberapa macam, diantaranya: 

a. Shuujoshi Ka 
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Shuujoshi Ka dapat digunakan untuk menyatakan pertanyaan yang 

diucapkan kepada diri sendiri, shuujoshi juga digunakan untuk 

mengekspresikan sebuah kekecewaan, rasa kesusahan, dan rasa kesulitan yang 

dirasakan pembicara. Contoh kalimat: 

(J-20)そんなことがあるか？ 

Sonna koto ga aru ka? 

Apakah mungkin ada hal seperti itu? 

 

(J-21)ああ、ダメか。 

Aa, dame ka. 

Ah, tidak boleh ya. 

(Sudjianto, 2007: 70-72) 

 

b. Shuujoshi Kashira 

Shuujoshi Kashira digunakan pada ragam bahasa lisan untuk 

menyatakan kalimat tanya. Shuujoshi ini biasanya digunakan oleh kaum wanita, 

tapi tidak menutup kemungkinan kaum pria juga menggunakan Shuujoshi 

Kashira ini. Contoh kalimat: 

(J-22)あの人はくるかしら？ 

Ano hito ha kuru kashira? 

Apakah orang itu akan datang? 

 

(J-23)出発は何時かしら？ 

Shuppatsu ha itsu kashira? 

Apakah sudah waktunya untuk pergi? 

(Sudjianto, 2007: 72) 

c. Shuujoshi Ke/Kke 
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Shuujoshi Ke digunakan pada ragam bahasa lisan setelah ungkpan 

bentuk lampau untuk menegaskan keraguan pembicara terhadap lawan bicara 

untuk memastikan pertanyaan yang sudah terlupakan oeh pembicara. Contoh 

kalimat : 

(J-24)電話晩後は何番でしたっけ？ 

Denwa bangoo wa nanban deshitakke? 

Nomor telpon ini nomor kamu kan? 

 

(Sudjianto, 2007: 72) 

 

d. Shuujoshi Na/Naa 

Shuujoshi Na/Naa digunakan pada ragam bahasa lisan dalam 

percakapan antara teman akrab dan teman sebaya. Pemakaian Shuujoshi 

Na/Naa terhadap orang yang lebih tua terkesan kurang hormat. Contoh 

kalimat : 

 

(J-25)早く見たいなあ 

Hayaku mitai naa. 

Ah, aku jadinya ingin cepat melihat. 

 

(J-26)本当にきれいだなあ 

Hontou ni kirei da naa.  

Cantik banget ya. 

(Sudjianto, 2007: 74) 

 

e. Shuujoshi Ne/Nee 
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Suujoshi Ne digunakan diakhir kalimat, selain itu Shuujoshi Ne juga bisa 

digunakan untuk menyatakan ketegasan pikiran atau pendapat pembicara. 

Penggunaan Shuujoshi Ne dapat menyatakan keadaan perasaan pembicara, 

dapat berfungsi sebagai cara untuk meminta persetujuan atau ketegasan dari 

lawan bicara yang berhubungan dengan hal-hal yang telah diucapkan. Contoh 

kalimat: 

(J-27)明日も一緒に学校へ行こうね。 

Ashita mo issho ni gakkou he ikou ne. 

Mulai besok pergi ke sekolah bareng ya.  

(J-28)やめたほうがいいね。 

Yameta houga ii ne. 

Lebih baik berhenti kan.  

 

(Sudjianto, 2007: 75) 

 

f. Shuujoshi No 

Shuujoshi No selain sebagai Kakujoshi, Shuujoshi No sering digunakan 

pada akhir kalimat untuk menyatakan keputusan, ketegasan pembicara, dan 

menyatakan kalimat tanya. Contoh kalimat: 

(J-29)いいえ、違うの。 

Iie chigau no. 

Tidak, ini berbeda.  

(J-30)何をしているの？ 

Nani wo shite iru no? 

Apa yang sedang kamu lakukan? 

 

(Sudjianto, 2007: 76) 
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g. Shuujoshi Sa 

Shuujoshi Sa dapat digunakan setelah bagian-bagin kalimat untuk 

menekankan bagian-bagian kalimat. fungsi Shuujoshi Sa sama dengan 

Shuujoshi No yang dapat digunakan untuk menyatakan ketegasan dan 

keputusan pembicara serta untuk menyatakan kalimat tanya. Contoh kalimat : 

(J-31)なんと言ってもダメさ。 

Nan to itte mo dame sa. 

Tidak perduli apa yang kamu katakan. 

(J-32)花を見てさ、弁当を食べてさ、それから帰った。 

Hana wo mite sa, bentou wo tabete sa, sorekara kaetta. 

Saya melihat bunga, menyantap bekal, kemudian pulang. 

 

(Sudjianto, 2007: 77) 

 

h. Shuujoshi Tomo 

Shuujoshi Tomo digunakan pada akhir kalimat setelah verba bentuk 

kamus, adjektiva-i bentuk kamus, adjektiva-na bentuk kamus. Selain itu 

Shuujoshi Tomo sering digunakan dalam ragam bahasa lisan untuk menyatakan 

keyakinan, kepastian, dan ketegasan yang berhubungan dengan ungkapan 

sebelumnya. Contoh Kalimat : 

(J-33)覚えているとも。 

Oboete iru tomo. 

Saya mengingatnya. 

(J-34)大丈夫だとも 

Daijoubu da tomo.  

Tidak masalah. 
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(Sudjianto, 2007: 78) 

 

 

i. Shuujoshi Wa 

Shuujoshi wa digunakan pada akhir kalimat ragam bahasa lisan. 

Shuujoshi Wa juga sering digunakan dalam ragam bahasa wanita di Jepang, hal 

ini untuk melemah-lembutkan bahasa yang diucapkan sebagai cara 

menunjukkan feminitas atau keramah-tamahan pembicara kepada lawan bicara. 

Contoh kalimat : 

(J-35)みんな、しているわ。 

Minna, shitte iru wa. 

Semua orang tahu. 

(J-36)まあ、素晴しいわ。 

Maa, subarashii wa. 

Wah, keren ya. 

 

(Sudjianto, 2007: 78) 

j. Shuujoshi Yo 

Shuujoshi Yo dapat digunkan untuk menyatakan ketegasan, 

pemberihuan dan peringatan pada lawan bicara. Shuujoshi Yo juga sering 

digunakan setelah ungkapan yang berbentuk ajakan dan larangan. Contoh 

kalimat : 

(J-37)これは高いですよ。 

Kore wa takai desu yo. 

Ini mahal ya. 
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(J-38)もっと早く走れよ。 

Motto hayaku hashire yo. 

Lebih cepat larinya ya. 

(Sudjianto, 2007: 79) 

k. Shuujoshi  Ze 

Shuujoshi Ze digunakan pada ragam bahasa pria. Shuujoshi Ze tidak di 

gunakan pada waktu berbicara dengan atasan atau yang lebih tua umurnya. 

Melainkan penggunaan Shuujoshi Ze ini diantara teman sebaya atau teman 

dekat agar dapat menunjukan sisi keakraban antara pembicara dengan lawan 

bicara.  

(J-39)早く行こうぜ。 

Hayaku ikou ze. 

Ayo pergi lebih cepat.  

 

(J-40)僕がさきにやって見るぜ。 

Boku ga saki ni yatte miru ze. 

Aku akan melakukannya lebih dulu 

(Sudjianto, 2007: 81) 

l. Shuujoshi  Zo 

Shuujoshi Zo digunakan pada ragam bahasa pria. Penggunaan Shuujoshi 

Zo sama halnya dengan penggunaan Shuujoshi Ze digunakan pada teman akrab 

atau teman sebaya. Tidak bisa digunakan pada orang yang lebih tua dan 

kedudukannya yang lebih tinggi. Selain itu Shuujoshi Zo bisa dipakai untuk 

mengungkapkan pada diri sendiri. Contoh kalimat :  
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(J-41)試験は難しいぞ 

Shiken wa muzukashii zo 

Ujiannya sulit 

 

(J-42)これはおかしいぞ 

Kore wa okashii zo 

Ini lucu. 

(Sudjianto, 2007: 82) 

 

G. Shuujoshi Ne(終助詞ね) 

 

Pada penelitian tentang Shuujoshi ne, Agustina (2018, p.1) Shuujoshi ne 

adalah joshi yang memiliki posisi akhir kalimat atau pada bagian-bagian akhir 

kalimat yang digunakan untuk menyatakan perasaan. Seperti sifat yang dimiliki 

oleh shuujoshi yang lain, maka shuujoshi ne juga membutuhkan makna kelas 

kata yang lain agar mempunyai makna. Penggunaanya yang sangat luas 

menjadikan shuujoshi ne mempunyai 5 fungsi dan makna yang berbeda sesuai 

dengan konteks. Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 

Shuujoshi ne memiliki 5 fungsi dan makna sebagai berikut. 

1. Mengungkapkan suatu perasaan kagum pada lawan bicara 

2. Mengungkapkan suatu perasaan keraguan pada lawan bicara 

3. Mengungkapkan suatu perasaan emosi pada lawan bicara 

4. Menyatakan ketegasan pendapat pembicara 

5. Meminta persetujuan pada lawan bicara tentang hal-hal yang telah 

diucapkan.  
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Dari ke lima fungsi dan makna Shuujoshi ne di atas akan dibandingkan 

dengan adverbia kan dan partikel ya untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan antar keduanya.  

H. Adverbia 

Adverbia dalam bahasa jepang disebut fukushi sedangkan dalam bahasa 

Indonesia adverbia adalah kata keterangan pada verba, nomina, adjektiva dan 

kalimat.  

Kridalaksana (2011: 2) menjelaskan bahwa adverbia sebagai kata yang 

digunakan untuk mendeskripsikan verba, adjektiva dan preposisi. Adverbia 

merupakan kata yang memberikan variasi pada kelas kata lain. Arifin dan 

Junaiyah (2009: 112) mengatakan bahwa adverbia diperoleh pada tataran frasa 

dan klausa. Adverbia tataran frasa berfungsi  untuk mendeskripsikan verba, 

adverbia dan adjektiva.  

a. Adverbia Kan dalam bahasa Indonesia 

Menurut KBBI Kan dalam bahasa Indonesia merupakan kata imbuhan 

yang diletakan di akhir kalimat, kan termasuk kedalam sufiks/su•fiks/n afiks 

yang ditambahkan pada bagian kata dasar, seperti –an, -kan, -i. -Kan adalah 

kata akhir yang diimbuhkan pada akhir kalimat untuk meminta persetujuan, 

penegasan, serta keragu-raguan. –kan  juga menunjukan persamaan 

kesepemahaman antar kedua pembicara. Oleh karena itu, kan sebagai kata akhir 

yang digunakan untuk percakapan dimana isi kalimatnya adalah hal yang 
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lumrah. (Hani, Wahyuningtyas, dkk, 2017) Perhatikan contoh kalimat berikut. 

(I-5) Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi kan 

Kalimat pertama ditujukan untuk menyatakan keragu-raguan 

(I-6) Kamu ini asisten rumah tangganya umi kan 

Kalimat kedua ditujukan untuk menyatakan kepastian 

(I-7) Tadi siang orang berkepala botak kerumah tetanggamukan 

Kalimat diatas ditujukan untuk menyatakankofirmasi 

Jadi berdasarkan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 

makna aderbia kan adalah untuk menyatakan keragu-raguan, kapastian, dan 

meminta konfirmasi dalam suatu kalimat.  

I. Partikel 

Sudjianto (dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988:230) 

dalam gramatika bahasa Indonesia pun dipakai istilah partikel. Namun partikel 

dalam gramatika bahasa Indonesia tidak sama dengan partikel gramatika dalam 

bahasa Jepamg. Dalam gramatika bahasa Indonesia partikel merupakan salah 

satu jenis kata tugas. Berdasarkan peranannya dalam frasa atau kalimat, kata 

tugas dibagi menjadi lima kelompok; (1) preposisi, (2) konjungsi, (3) interjeksi, 

(4) artikel, dan (5) partikel. Di dalam gramatika bahasa Indonesia terdapat 

empat partikel yaitu partikel –kah, -lah, -pun, dan –pun. 
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Bedarkan pemaparan partikel di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

partikel adalah kata bantu yang tidak bisa berdiri sendiri, yang letaknya selalu 

menduduki di posisi akhir atau belakang kalimat. 

a. Ya dalam Bahasa Indonesia 

Menurut KBBI Ya adalah kata yang digunakan untuk menyatakan 

persetujuan, kebenaran dan sebagainya. Partikel Ya sering dipakai pada akhir 

kalimat seperti untuk kalimat tanya, pernyataan dan larangan. Perhatikan 

contoh kalimat berikut. 

(I-9) Baiklah, saya datang nanti sore ya.  

Kalimat pertama ditujukan untuk menyatakan persetujuan.  

(I-10) Dia pacarmu ya? 

Kalimat kedua ditujukan untuk menyatakan kepastian dan penegasan dalam 

bertanya. 

(I-11) Jangan lupa, besok datang ya.   

Kalimat ketiga ditujukan untuk memberikan tekanan pada suatu pernyataan.  

(I-12) Jangan buang sampang disini ya. 

Kalimat keempat ditujukan untuk memberikan larangan.  

Jadi berdasarkan uraian di atas partikel ya bisa ditarik kesimpulan 

bahwa makna partikel ya digunakan saat memberikan kepastian dan penegasan 

dalam bertanya pada lawan bicara, memberikan tekanan pada suatu penyataan 

dalam kalimat, dan partikel ya bisa digunkan untuk memberikan perintah 

larangan.  
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J. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai Shuujoshi sudah banyak dilakukan 

terutama Shuujoshi Ne namun untuk menkontrastifkan belum ada yang meneliti. 

Penelitian yang sama adalah Safa’ah (2018) dengan judul Analisis Kontrastif 

Partikel Penegas Mo Dalam Bahasa Jepang Dan Pun Dalam Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian Safa’ah (2018) mengungkapkan bahwa 

partikel penegas mo dalam bahasa jepang dengan pun dalam bahasa indonesia 

memiliki persamaan yaitu memliki arti yang sama dengan ‘juga’ dan 

menambahkan hal yang sama seperti hal sebelumnya, menunjukan penambahan 

dua atau lebih nomina. Selain itu, bisa digunakan untuk memberikan makna 

perlawanan. Sedangkan untuk perbedaannya pun digunakan untuk menegaskan 

makna kata yang mengiringinya, menguatkan dan menyatakan pokok kalimat. 

dan partikel mo digunakan untuk memperhalus makna kalimat secara 

menyeluruh, menyatakan kalimat negatif apabila diikuti oleh kalimat tanya, 

menyatakan jumlah yang memenuhi persyaratan, menyatakan jumlah yang 

sedikit apabila diikuti oleh numeralia terkecil dan menyatakan jumlah yang 

banyak apabila diletaki oleh bentuk jumlah maksimum. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa partikel penegas mo dalam bahasa Jepang dengan pun dalam 

bahasa Indonesia merupakan kata penegas yang digunakan untuk memperhalus 

makna kalimat secara menyeluruh dan memberikan makna perlawanan 

terhadap sesuatu. Sedangkan Shuujoshi Ne adalah kata akhiran yang digunakan 
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untuk memperhalus perintah ajakan, kerau-raguan, meminta kepastian, 

persetujuan, dan lain sebagainya.  

Penelitian milik safa’ah (2018) dan penelitian ini sama-sama 

merupakan penelitian kontrastif yang meneliti tentang shuujoshi. Namun, 

terdapat bebrapa perbedaan. Diantaranya dari segi subjek penelitian dan sumber 

data. Penelitian milik safa’ah (2018) menggunakan subjek penelitian berupa 

partikel penegas mo dan pun. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

safa’ah (2018) berupa artikel dan surat kabar. Sementara itu dalam penelitian 

ini sumber data yang digunakan adalah buku-buku pendidikan dan non 

pendidikan. Sedangkan subjek penelitian ini berupa shuujoshi ne, kan, dan ya. 


