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BAB IV 

ANALISIS DATA  

 

A. Makna Shuujoshi Ne dalam bahasa Jepang 

Pada kajian pustaka sebelumnya. Penulis telah memaparkan mengenai makna 

shujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa 

Indonesia. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis mengenai makna dari 

ketiganya. Penulis menggunakan beberapa contoh data  kalimat yang berisi tentang 

shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya di dalamnya. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdapat 30 contoh kalimat bahasa Jepang dan 20 contoh kalimat 

dalam bahasa Indonesia. 21 data menggunakan partikel ya dan 6 data menggunakan 

adverbia kan serta  3 data gabungan adverbia kan dan partikel ya. Setelah menganalisis 

dari data kalimat yang menyatakan makna shujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel 

ya selesai. Maka akan menemukan persamaan dan perbedaannya.  

Tabel 4.1 

Analisis Shuujoshi Ne 

 

No Kalimat Arti Fungsi 

1. A : わあ、たくさん

おみやげを買いまし

たね。 

A : wah,sovenir yang kamu 

belibanyakya. 

 

Menyatakan 

ungkapan kagum 
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B : ええ、会社の人

たちにあげるんで

す。 

B : yaa, saya akan 

memberikannya pada orang-

orang di perusahaan. 

2. 田中さん、お宅の皆

さんはいつもお忙し

そうですね。 

Pak tanaka, orang-orang di 

rumah mu selalu sibuk ya. 

Menyatakan 

ungkapan 

penasaran 

3. 何かの折に私のこと

を思い出したら手紙

をくださいね。 

Jika kamu ingat sesuatu 

tentangku, tolong kirimkan 

aku surat ya.  

Menyatakan 

ungkapan 

ketegasan 

4. A : きれいなかばん

ですね。 

 

B : ああ、これ、私

はほしくなかったん

ですが、父が買って

くれたんです。 

A : Tasnya bagus ya. 

 

B: Oh, ini, aku tidak 

menginginkannya, tapi 

ayahku yang membelinya 

untukku. 

Menyatakan 

ungkapan pujian 

5. これ、美味しいけ

ど、ちょっと高い

ね。 

Ini enak sih, tapi agak mahal 

ya. 

Menyatakan 

ungkapan 

keinginan 

6. A : 君は大阪には寄

らなかったんだね。 

 

B : はい、部長から

帰れという連絡がは

いりまして、急いで

A : kamu tidak jadi ke osaka 

kan? 

 

B : Iya, karena saya 

menerima pesan dari manajer 

untuk pulang.Jadi saya 

Menyatakan 

ungkapan 

persetujuan 
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かえって来たしだい

です。 

kembali lagi dengan tergesa-

gesa.  

7. A : 市役所へ行きた

いんですが、どう行

ったらいいですか？ 

 

B : あの３番バスで

三つ目ですね。 

 

 

A : Saya ingin pergi ke balai 

kota, tapi cara perginya 

bagaimana ? 

 

B : Gunakanbus nomor tiga 

yang berada diurutannya ke 

tiga ya. 

Menyatakan 

ungkapan perintah 

8. A : あなたはギリシ

ャ語ができるそうで

すね。 

 

B : いいえ、ただち

ょっとギリシャ文字

が読めるにすぎませ

ん。 

A : Sepertinya kamu bisa 

bahasa yunani kan? 

 

B : Tidak, saya hanya bisa 

membaca huruf yunani saja.  

Menyatakan 

ungkapan keragu-

raguan 

9. A : 明日、スポーツ

大会ですね。雨が降

らないければいいで

すね。 

 

B : ええ、晴れれば

いいですね。 

A : Besok ada pertandingan 

olahraga kan?Semoga tidak 

turun hujan ya. 

 

B :Ya, semoga tidak turun 

hujan ya. 

Menyatakan 

ungkapan 

kepastian 
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10. A : 今日は暑いです

ね。 

 

B : ええ、本当に。 

A : Hari ini panas ya? 

 

B : Ya, benar sekali. 

Menyatakan 

ungkapan 

persetujuan 

11.  A : これ、きれいで

すね。 

 

B : ええ、とっても

きれいですね。 

A : Ini cantikya? 

 

B : Ya. sangat cantik ya. 

Menyatakan 

ungkapan 

kepastian 

12. A : 最近、暑くなっ

てきたね 

 

B : もうじぎ夏が来

るね。 

A : Belakangan ini semakin 

panas ya? 

 

B : Iya,Musim panas akan 

segera tiba ya. 

Menyatakan 

ungkapan 

kepastian 

13. A : 風の音がビュー

ビューすごいね。 

 

B : うん、こんな日

にハイキングなんて

最悪！ 

 

C : 雨でも降ってく

れれば、中止になる

のにね。 

A : Suara anginnya sangat 

kencang ya? 

 

B : ya, di hari seperti ini 

menanjak adalah pilihan 

yang terburuk. 

 

A : Jika saja hujan, pasti 

akan batal kan? 

Menyatakan 

ungkapan 

persetujuan 
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14. A : あまり飲みませ

んね。 

 

B : ええ、私、お

酒、弱いんです。 

A : Kamu gak minum 

banyak, kan? 

 

B : ya, karena saya bukan 

peminum yang sangat kuat.  

Menyatakan 

ungkapan 

konfirmasi 

15.  早く景気がよくなっ

てほしいですね。 

Ingin situasi ekonomi segera 

membaik, ya? 

Menyatakan 

ungkapan 

kepastian 

16.  A : 愛子さん、最近

うれしそうだね。 

 

B : うん、高橋さん

に聞いたんだけど、

婚約したらしいよ。 

A : Akhir-akhir ini aiko-san 

terlihat bahagia ya. 

 

B : iya, saya mendengar dari 

takahashi-san bahwa dia 

sudah bertunangan.  

Menyatakan 

ungkapan 

kepastian 

17.  このケーキはおいし

そうですね。 

Kue ini terlihat enak, ya? 

 

Menyatakan 

ungkapan 

kepastian 

18.  春らしい色のバッグ

ですね。 

Tas itu berwarna seperti 

musim semi, kan? 

 

Menyatakan 

ungkapan 

kepastian 

19.  さっき、図書館でマ

リアさんという人に

あったんだけどね。

その人、この学校で

日本語を勉強したん

だて。 

Tadi saya bertemu dengan 

seseorang bernama Maria di 

perpustakaan kan. Dia 

bilang, dia sudah belajar 

bahasa jepang di sekolah ini.  

Menyatakan 

ungkapan 

ketegasan 
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20. あの映画はあまり面

白くなさそうです

ね。 

Film itu kelihatannya tidak 

terlalu menarik ya. 

Menyatakan 

ungkapan 

kepastian 

21.  家にいなくてもいい

んですね。 

Tidak ada dirumah tidak 

papa, kan? 

Menyatakan 

ungkapan keragu-

raguan 

22.  それは本当らしい話

ですね。 

Cerita itu sepertinya benar 

ya. 

Menyatakan 

ungkapan keragu-

raguan 

23. あの人は子供らしい

ですね。 

Orang itu seperti anak kecil 

saja ya? 

Menyatakan 

ungkapan keragu-

raguan 

24.  わあ、このお酒、ジ

ュースみたいだね。 

Whoa! Koktail ini rasanya 

seperti jus ya? 

Menyatakan 

ungkapan kagum 

25.  今日の田中さんの服

は学生らしいね。 

Pakaian yang di kenakan 

tanaka-san hari ini 

membuatnya terlihat seperti 

mahasiswa, ya? 

 

Menyatakan 

ungkapan 

persetujuan 

26.  A : 昨日、東京駅で

事件があったらしい

ですね。 

 

B : そうらしいです

ね。 

A : Tampaknya ada insiden 

di stasiun tokyo kemarin ya. 

 

B : sepertinya begitu ya. 

 

Menyatakan 

ungkapan keragu-

raguan 

27. A : 明日までにレポ

ート、書いてくださ

いね。 

A : Tolong selesaikan 

laporannya,paling lambat 

besok ya. 

Menyatakan 

ungkapan emosi 
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B : はい、大丈夫で

す。もう９０％かい

てあります。 

 

B : ya tidak masalah. 90% 

dari itu sudah ditulis. 

28.  A : あ、今日は雨が

降りそうだね。 

 

B : うん、かさを持

って行った方がよう

さそうだね。 

A : Hari ini sepertinya akan 

turun hujan ya? 

 

 

B :  Iya, lebih baik kita 

membawa payung ya. 

Menyatakan 

ungkapan 

konfirmasi 

29.  A : 思ったよりスム

ーズにいったね。 

 

B : 本当だね。もっ

と時間がかかると思

ったのに。 

A : Itu jauh lebih lancar dari 

yang di harapkan, kan? 

 

B : beneran ya?Iya benar, 

Saya pikir itu akan memakan 

waktu yang lama.  

Menyatakan 

ungkapan keragu-

raguan 

30.  A : 彼女、目がくり

くりしていて、かわ

いね。 

 

B : え、彼女みたい

なタイブが好きな

の？ 

A : Matanya berbinar-benar, 

sangat cantik ya. 

 

B : ah, apakah itu tipe gadis 

yang kamu sukai? 

Menyatakan 

ungkapan 

persetujuan 
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Berdasarkan data di atas di ketahui bahwa dari 30 data shuujoshi ne masing-

masing yang memiliki makna adverbia kan ada 6 data,  makna partikel ya ada 21 data, 

serta gabungan makna adverbia kan dan partikel ya ada 3 data. Sementara itu data di 

atas diketahui ada 11 fungsi yang terdiri dari 2 fungsi yang menyatakan ungkapan 

kagum, 1 fungsi yang menyatakan ungkapan perintah, 1 fungsi yang menyatakan 

ungkapan emosi, 1 fungsi yang menyatakan ungkapan pujian, 1 fungsi yang 

menyatakan ungkapan penasaran, 6 fungsi yang menyatakan keragu-raguan, 2 fungsi 

yang menyatakan ketegasan, 1 fungsi yang menyatakan keinginan, 5 fungsi yang 

menyatakan ungkapan persetujuan, dan 8 fungsi yang menyatakan ungkapan kepastian, 

dan 2 fungsi yang menyatakan ungkapan konfirmasi. 

a. Mengungkapkan suatu perasaan kagum pada lawan bicara 

(J-43) 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. 

(DTDTNHBJ, 2007:24) 

 

Kalimat (J-43) situasi yang terjadi yaitu dua orang karyawan A dan B sedang 

melakukan percakapan di sebuah perusahaan. Salah satu karyawan A tersebut 

memberikan pujian rasa kagum pada lawan bicaranya yang telah membeli 

sovenir dengan jumlah yang sangat banyak untuk dibagikan kepada orang-

orang perusahaan, dengan adanya ‘ne’ ‘ya’ yang terletak di akhir kalimat, 

kalimat menjadi lebih halus dan sopan.  Dari segi semantik Shuujoshi ne pada 
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kalimat (J-43) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu perasaan kagum pada 

lawan bicara. Ditunjukan dengan adanya kata tambahan ‘Waa’ ‘wah’ yang 

merupakan penambahan pada subjek kalimat ‘takusan omiyage’ ‘sovenir yang 

banyak’. Makna dari kalimat percakapan di atas adalah  karyawan A 

memberikan pujian rasa kagum bahwa sovenir yang di beli sangat banyak ya, 

kemudian karyawan B akan membagikannya kepada orang-orang di 

perusahaan.  

 

 

(J-44)   わあ、このお酒、ジュースみたいだね。 

Waa, kono osake, ju-su mitai da ne. 

Whoa! Koktail ini rasanya seperti jus ya. 

(MNNC1, 2009 : 53) 

Kalimat (J-44) situasi yang terjadi yaitu seseorang sedang meminum koktail di 

cafe kemudian memberikan pujian dengan rasa kagum pada rasa koktail yang 

diminumnya dengan adanya sebuah penekanan di akhir kata menggunakan kata 

‘ne’ ‘kan’. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-44) di atas adalah 

menunjukan ungkapan suatu perasaan kagum pada rasa koktail. Ditunjukan 

dengan adanya kata tambahan ‘Waa’ ‘Whoa’ yang merupakan penambahan 

pada subjek kalimat ‘kono osake’ ‘koktail ini’. Makna kalimat di atas adalah 

pembicara sedang menikmati minuman koktail yang rasanya seperti jus. Pada 

kalimat ini Shuujoshi ne terdapat unsur persamaan.  



51 
 

b. Mengungkapkan suatu perasaan keragu-raguan pada lawan bicara 

 (J-45)   A : あなたはギリシャ語ができるそうですね。 

  Anata wa girisha go de dekiru soudesu ne. 

  Sepertinya kamu bisa bahasa yunani kan? 

B : いいえ、ただちょっとギリシャ文字が読めるにすぎません。 

Iie, tada chotto girisha moji ga yomeru ni sugimasen.  

Tidak, saya hanya bisa membaca huruf yunani saja.  

(DTDTNHBJ, 2007: 304) 

Kalimat (J-45) situasi yang terjadi yaitu dua orang yang sedang melakukan 

percakapan antara A dan B. Kemudian A memberikan pertanyaan dengan dasar 

rasa keragu-raguan pada lawan bicara yang pandai berbahasa yunani.  Dari segi 

semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-45) di atas adalah menunjukan ungkapan 

suatu perasaan keragu-raguan pada lawan bicara. Ditunjukan dengan adanya 

kata kerja ‘sou’ ‘sepertinya’ yang diletakan pada sebelum subjek kalimat. Pada 

kalimat percakapan tersebut kata kerja sou memiliki makna grammatikal yaitu 

Sepertinya. Makna kalimat di atas adalah A mempunyai rasa ragu-ragu 

terhadap B tentang kepandaiannya dalam berbahasa Yunani. Namun, B hanya 

bisa membaca hurufnya saja. 

(J-46)   それは本当らしい話ですね。 

Sore wa hontou ni rashii hanashi desu ne 

Cerita itu sepertinya benar ya. 

(KSMPMN4, 2016 : 23) 

Kalimat (J-46) sesuatu yang terjadi yaitu seorang sedang mengungkapkan rasa 

keragu-raguannya. Dengan adanya ‘ne’ ‘ya’ yang di selipkan di akhir kalimat, 

kalimat di atas menjadi lebih halus dan sopan saat digunakan untuk 
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mengungkapkan perasaannya. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-

46) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu perasaan keragu-raguan pada 

lawan bicara. Ditunjukan dengan adanya ‘rashii’ ‘seperti’ menerangkan kata 

keterangan berbentuk nomina ‘hanashi’ (cerita atau pembicaraan). Makna 

kalimat di atas adalah cerita yang pernah di dengar sepetinya benar adanya. 

(J-47)   家にいなくてもいいんですね。 

Ie ni nake temo ii ndesu ne. 

Tidak ada dirumah tidak papa, kan? 

 

(NC1, 1990 : 194) 

Kalimat (J-47) situasi yang terjadi yaitu seseorang sedang bertanya dengan rasa 

keragu-raguan yang dimilikinya. Dari segi semantik Shuujoshi nepada kalimat 

(J-47) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu perasaan keragu-raguan pada 

lawan bicara. Ditunjukan dengan adanya penekanan diakhir kalimat 

menggunakan kata ‘ne’ ‘kan’ sebagai kalimat tanya. Makna kalimat di atas 

adalah bahwa jika tidak dirumah juga tidak papa, tidak akan terjadi apa-apa. 

(J-48)  春らしい色のバッグですね。 

Haru rashii iro no baggu desune. 

Tas itu berwarna seperti musim semi, kan? 

(MNNC1, 2009 : 90) 

Kalimat (J-48) situasi yang terjadi yaitu Ani yang sedang berbelanja di mall. 

Kemudian ani melihat sebuah tas yang warnanya sepeti musim semi. Dari segi 

semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-48) di atas adalah menunjukan suatu 
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ungkapan keragu-raguan. Makna kalimat di atas adalah ani ragu-ragu terhadap 

tas yang berwarna seperti musim semi. 

(J-49) あの人は男らしいですね。 

Ano hito wa otoko rashii desune. 

Orang itu seperti laki-laki macho saja ya. 

(KSMPMN4, 2016 : 23) 

 

Kalimat (J-49) situasi yang terjadi yaitu yuki sedang berjalan pulang menuju 

rumah. Kemudian di pertengahan jalan ia melihat seseorang yang terlihat 

seperti laki-laki macho. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-49) di 

atas adalah menunjukan suatu ungkapan keragu-raguan. Makna kalimat di atas 

adalah yuki merasa ragu-ragu karena orang yang dilihat seperti laki-laki macho 

namun pada kenyataannya tidak. 

 

(J-50) A : 思ったよりスムーズにいったね。 

Omotta yori sumuzu ni ittane. 

Itu jauh lebih lancar dari yang di harapkan, kan? 

 

B : 本当だね。もっと時間がかかると思ったのに。 

Hontoudane. Motto jikan ga kakaru to omottanoni. 

beneran ya?Iya benar, Saya pikir itu akan memakan waktu yang lama. 

 

(SLSJ, 2006 : 86) 

 

Kalimat (J-50) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan 

percakapan di kantor. Kemudian A bertanya dengan rasa tidak yakin  bahwa 

kondisi kantor jauh lebih lancar dari yang di harapkan. Namun, B memberi 

jawaban yang sama bahwa kelancaran kondisi kantor akan memakan waktu 
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yang begitu lama. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-50) di atas 

adalah menunjukan suatu ungkapan Keragu-raguan. Makna kalimat di atas 

adalah A dan B sama-sama memberikan ungkapan ragu-ragu terhadap hal-hal 

yang telah diucapkan oleh lawan bicara bedasarkan percakapan di atas. 

(J-51) A : 昨日、東京駅で事件があったらしいですね。 

Kinou, tokyo eki de jiken ga attarashii desune. 

Tampaknya ada insiden di stasiun tokyo kemarin ya. 

 

`B : そうらしいですね。 

Sou rashii desune. 

sepertinya begitu ya. 

 

(SLSJ, 2006 : 68) 

 

Kalimat (J-51) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan 

percakapan di kantor. Kemudian A bertanya dengan rasa keragu-raguan 

bahwa kemarin di stasiun tokyo telah terjadi insiden. Dari segi semantik 

Shuujoshi ne pada kalimat (J-51) di atas adalah menunjukan suatu 

ungkapankeragu-raguan. Makna kalimat di atas adalah A dan B sama-sama 

memberikan ungkapan keragu-raguan bedasarkan percakapan di atas. 

c. Mengungkapkan suatu perasaan emosi pada lawan bicara 

(J-52)  A : 明日までにレポート、書いてくださいね。 

Ashita made ni repo-to, kaite kudasai ne. 

Tolong selesaikan laporannya,paling lambat besok ya!. 

 

    B : はい、大丈夫です。もう９０％かいてあります。 

Hai, daijyobu desu. Mo 90% kaite arimasu. 

ya tidak masalah. 90% dari itu sudah ditulis. 

(SLSJ, 2006 : 68) 
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Kalimat (J-52) situasi yang terjadi yaituseorang atasan A dan seorang bawahan 

B sedang melakukan percakapan mengenai laporan perusahaan. Di lihat dari 

percakapan di atas A memberikan perintah dan peringatan pada B untuk segera 

menyelesaikan laporannya dengan mengunakan ungkapan emosi. Dari segi 

semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-52) di atas adalah menunjukan ungkapan 

suatu perasaan emosi pada lawan bicara. Ditunjukan dengan adanya‘kudasai’ 

(tolong) sebagai tanda perintah imperatif yang di ikuti oleh kata akhir ‘ne’ ‘ya’. 

tanda seru di akhir kalimat juga menunjukan sebagai ungkapan kemarahan. 

Makna kalimat di atas adalah B ingin laporannya segera selesai. 

 

 

 

 

d. Menyatakan ketegasan pada lawan bicara 

 (J-53)  何かの折に私のことを思い出したら手紙をくださいね。 

Nani ka no ori ni watashi no koto wo omoi dashitara tegami wo 

kudasai ne! 

Jika kamu ingat sesuatu tentangku, tolong kirimkan aku surat ya! 

 

(DTDTNHBJ, 2007:41) 

Kalimat (J-53) stuasi yang terjadi yaitu seseorang memberikan ungkapan 

ketegasan pada temannya jika temannya ingat dengan dirinya, maka tulislah 

surat lalu kirimkan ke padanya. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat 
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(J-53) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu ketegasan pada pendapat 

pembicara. Ditunjukan dengan adanya‘kudasai’ (tolong) sebagai tanda perintah 

imperatif yang di ikuti oleh kata akhir ‘ne’ ‘ya’. tanda seru di akhir kalimat juga 

menunjukan sebagai dan ketegasan. Makna kalimat di atas adalah seseorang 

hanya menegaskan temannya untuk segera mengirimkan surat jika mengingat 

segala suatu hal tentangnya. 

(J-54) さっき、図書館でマリアさんという人にあったんだけどね。そ

の人、この学校で日本語を勉強したんだて。 

Sakki, toshokan de maria san toiu hito ni attandakedone. Sono hito, kono 

gakkou de nihongo wo benkyoushitanda. 

Tadi saya bertemu dengan seseorang bernama Maria di perpustakaan kan. 

Dia bilang, dia sudah belajar bahasa jepang di sekolah ini. 

 

(MNNC1, 2009 : 65) 

 

Kalimat (J-54) situasi yang terjadi yaitu yamada bertemu dengan seseorang 

yang bernama maria di perpustakaan, maria bilang bahwa sudah belajar bahasa 

jepang jepang di sekolah ini. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-

54) di atas adalah menunjukan suatu ungkapan ketegasan dalam berbicara. 

Makna kalimat di atas adalah maria menegaskan bahwa ia sudah belajar bahasa 

Jepang di sekolah yang sama dengan yamada. 

e. Menyatakan ungkapan persetujuan pada lawan bicara 

 (J-55)     A : 君は大阪には寄らなかったんだね。 

  Kimi wa oosaka wa yoranakattan desu ne. 

  kamu tidak jadi ke osaka kan? 

 

B : はい、部長から帰れという連絡がはいりまして、急いで

かえって来たしだいです。 



57 
 

Hai, buchou kara kaere to iu renraku ga hairimashite, isoi de 

kaette kitashidai desu. 

Iya, karena saya menerima pesan dari manajer untuk pulang.Jadi 

saya kembali lagi dengan tergesa-gesa. 

(DTDTNHBJ, 2007: 104) 

 

Kalimat (J-55) situasi yang terjadi yaitu dua orang sedang melakukan 

percakapan A dan B di perusahaan.  Kemudian A bertanya untuk memastikan 

pada B bahwa tidak jadi pergi ke osaka kan. Dengan adanya sebuah penekanan 

di akhir kalimat yaitu ‘ne’ ‘kan’. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat 

(J-55) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu perasaan terhadap lawan 

bicara tentang hal-hal yang telah diucapkan. Makna kalimat di atas adalah A 

meminta persetujuan bahwa B tidak jadi pergi ke osaka. Karena, B menerima 

pesan dari manajer dan diminta untuk segera pulang.  

 

 

(J-56)     A : 風の音がビュービューすごいね。 

 Kaze no oto ga byu-byu- sugoi ne. 

 Suara anginnya sangat kencang ya? 

 

B : うん、こんな日にハイキングなんて最悪！ 

Un, konna hi ni haikingu nante saiaku! 

Ya, di hari seperti ini menanjak adalah pilihan yang terburuk! 

 

A : 雨でも降ってくれれば、中止になるのにね。 

Ame demo futtekurereba, chuushi ni naru no ni ne.  

Jika saja hujan, pasti akan batal kan? 

(SLSJ, 2006 : 122) 
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Kalimat (J-56) situasi yang terjadi yaitu dua orang sedang melakukan 

percakapan di rumah antara A dan B. Kemudian A bertanya untuk meminta 

persetujuan pada B bahwa anginnya sangat kencang. Pada kalimat ini terdapat 

‘ne’ ‘ya’ di akhir kalimat. kalimat menjadi lebih halus dan sopan. Kemudian di 

akhir percapakan A meminta persetujuan kembali dengan adanya penekanan 

‘ne’ ‘kan’ di akhir kalimat. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-

56) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu perasaan persetujuan terhadap 

lawan bicara tentang hal-hal yang telah diucapkan. Makna kalimat di atas 

adalah A dan B sama-sama memberikan ungkapan persetujuan terhadap lawan 

bicara bedasarkan percakapan di atas. 

 

 

 

 

(J-57) A : 今日は暑いですね。 

Kyou wa atsui desu ne. 

Hari ini panas, ya? 

 

B : ええ、本当に。 

Ee, hontou ni. 

Ya, bener banget.  

(SLSJ, 2006 : 32) 

Kalimat (J-57) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan 

percakapan di sebuah luar ruangan. A bertanya pada B mengenai suhu cuaca 
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yang mulai panas akhir-akhir ini. Dari segi semantik kalimat (J-57) di atas 

menunjukan ungkapan meminta persetujuan terhadap lawan bicara. Makna 

kalimat di atas adalah A meminta persetujuan pada B bahwa cuaca hari ini 

sangatlah panas dan B menyetujui pertanyaan A pada percakapan di atas. 

(J-58) 今日の田中さんの服は学生らしいね。 

Kyou wa tanaka san no fuku wa gakusei rashiine. 

Pakaian yang di kenakan tanaka-san hari ini membuatnya terlihat seperti 

mahasiswa, ya? 

 

(MNNC1, 2009 : 7) 

 

Kalimat (J-58) situasi yang terjadi yaitu yamada yang sedang berada di kantor 

melihat penampilan tanaka yang menggunakan pakaian sehingga terlihat 

seperti mahasiswa. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-58) di atas 

adalah menunjukan suatu ungkapan persetujuan. Makna kalimat di atas adalah 

yamada meminta persetujuan pada rekan-rekan kantornya bahwa pakaian yang 

di kenakan oleh tanaka terlihat seperti mahasiswa. 

 

f. Menyatakan ungkapan penasaran 

(J-59) 田中さん、お宅の皆さんはいつもお忙しそうですね。 

Tanaka san, otaku no minasan wa itsu mo oisogashi soudesune. 

Pak tanaka, orang-orang di rumah mu selalu sibuk ya. 

(DTDTNHBJ, 2007 : 36) 

Kalimat (J-59) situasi yang terjadi yaitu seseorang bertanya dengan rasa 

penasaran pada tuan tanaka kenapa orang-orang di dalam rumahnya selalu 

sibuk sehingga tidak pernah terlihat melakukan aktivitas di luar rumah. Dari 
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segi semantik kalimat (J-59) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu rasa 

penasaran. Makna kalimat di atas adalah seseorang mempunyai rasa ingin tahu 

atau penasaran terhadap  kondisi di dalam rumah pak tanaka. Sehingga 

menimbulkan pertanyaan seperti kalimat di atas. 

g. Menyatakan ungkapan pujian pada lawan bicara 

(J-60) A : きれいなかばんですね。 

Kireina kaban desune. 

Tasnya bagus ya. 

 

B : ああ、これ、私はほしくなかったんですが、父が買ってくれ

たんです。 

Aa, kore, watashi wa hoshikuna kattanndesu ga, chichi ga katte 

kuretanndesu. 

Oh, ini, aku tidak menginginkannya, tapi ayahku yang membelinya 

untukku. 

 

(DTDTNHBJ, 2007 : 57) 

 

Kalimat (J-60) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan percakapan 

di sekolah. Kemudian A memberikan sebuah ungkapan pujian pada tas yang 

dimiliki oleh B karena tas tersebut sangat bagus bagi A, namun B sebetulnya 

tidak menginginkan tas tersebut, akan tetapi tas tersebut adalah pemberian dari 

ayah B. Dari segi semantik kalimat (J-60) di atas adalah menunjukan suatu 

ungkapan berupa pujian terhadap seseorang atau benda. Makna kalimat di atas 

adalah A memberikan ungkapan pujian terhadap tas yang dimiliki oleh B. 

h. Menyatakan ungkapan keinginan 

 

(J-61) これ、美味しいけど、ちょっと高いね。 

Kore, oishii kedo, chotto takaine. 
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Ini enak sih, tapi agak mahal ya. 

 

(DTDTNHBJ, 2007 : 78) 

 

Kalimat (J-61) situasi yang teradi adalah seseorang sedang melihat makanan 

yang begitu enak di pasar. Namun, harga makanan tersebut mahal. Dari segi 

semantik kalimat (J-61) di atas menunjukan suatu ungkapan keinginan terhadap 

sesuatu. Makna kalimat di atas adalah seseorang mempunyai rasa keinginan 

untuk membeli makanan, akan tetapi makanan yang ia inginkan harganya cukup 

mahal. Jadi, ia mengurungkan kembali niat untuk membeli makanan tersebut. 

i. Menyatakan ungkapan perintah 

(J-62) A : 市役所へ行きたいんですが、どう行ったらいいですか？ 

Shakusho he ikitainndesu ga, dou ittara ii desu ka? 

Saya ingin pergi ke balai kota, tapi cara perginya bagaimana ? 

 

B : あの３番バスで三つ目ですね。 

Ano 3 ban bazu de mitsu me desune. 

Gunakanbus nomor tiga yang berada diurutannya ke tiga ya. 

 

(DTDTNHBJ, 2007 : 140) 

 

Kalimat (J-62) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan percakapan 

di sebuah terminal bus. Kemudian A bertanya pada B tentang bagaimana cara 

pergi untuk ke balai kota, setelah itu B memberikan penjelasan pada A tentang 

langkah-langkah untuk pergi ke balai kota. Dari segi semantik kalimat (J-62) di 

atas adalah menunjukan suatu ungkapan perintah. Makna kalimat di atas adalah 

B memberikan perintah bahwa untuk menuju balai kota bisa gunakan bus nomor 

tiga yang berada diurutannya ke tiga.  



62 
 

j. Menyatakan ungkapan kepastian pada lawan bicara 

(J-63) A : 明日、スポーツ大会ですね。雨が降らないければいいです

ね。 

 Ashita, supotsu taikai desune. Ame ga furanai kereba iindesune. 

Besok ada pertandingan olahraga kan?Semoga tidak turun hujan ya. 

 

B : ええ、晴れればいいですね。 

Ee, harereba iindesune. 

Ya, semoga tidak turun hujan ya. 

 

(DTDTNHBJ, 2007 : 338) 

  

Kalimat (J-63) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan percakapan 

mengenai pertandingan olahraga di sekolah. Kemudian A bertanya untuk 

memberikan kepastian bahwa acara pertandingan olahraga untuk besok tetap jadi 

dan berharap tidak turun hujan saat pertandingan olahraga berlangsung. Dari segi 

semantik kalimat (J-63) di atas adalah menunjukan suatu ungkapan kepastian 

terhadap seseorang. Makna kalimat di atas adalah A dan B sama-sama 

memberikan ungkapan kepastian bedasarkan percakapan di atas.  

(J-64) A : 最近、暑くなってきたね。 

Saikin atsuku natte kitane. 

Belakangan ini semakin panas, ya? 

 

B : もうじぎ夏が来るね。 

Mou jigi natsu ga kurune. 

Iya, musim panas akan segera tiba ya. 

(SLSJ, 2006 : 60) 

Kalimat (J-64) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan percakapan 

di sebuah luar ruangan. A bertanya pada B mengenai suhu cuaca yang mulai 

panas akhir-akhir ini pertanda musim panas akan segera datang. Dari segi 
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semantik kalimat (J-64) di atas adalah menunjukan suatu ungkapan kepastian 

terhadap seseorang. Makna kalimat di atas adalah A dan B sama-sama 

memberikan ungkapan kepastian bedasarkan percakapan di atas. 

(J-65) A : 愛子さん、最近うれしそうだね。 

Saiko san, saikin ureshi soudane. 

Akhir-akhir ini aiko-san terlihat bahagia ya. 

 

B : うん、高橋さんに聞いたんだけど、婚約したらしいよ。 

Un, takahashi san ni kiitandakedo, konyaku shitarashiiyo. 

iya, saya mendengar dari takahashi-san bahwa dia sudah bertunangan. 

 

(MNNC1, 2009 : 144) 

Kalimat (J-65) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan percakapan 

di tempat kerja. A bertanya pada B mengenai aiko san yang akhir-akhir ini 

terlihat sangat bahagia. Kemudian B memberi jawaban bahwa B mendengar 

kabar dari takahasi san bahwa aiko san sudah bertunangan. Dari segi semantik 

kalimat (J-65) di atas adalah menunjukan suatu ungkapan kepastian terhadap 

seseorang. Makna kalimat di atas adalah A dan B sama-sama memberikan 

ungkapan kepastian bedasarkan percakapan di atas. 

(J-66) あの映画はあまり面白くなさそうですね。 

Ano eiga wa amari omashirukuna soudesune. 

Film itu kelihatannya tidak terlalu menarik ya. 

 

(MNNC1, 2009 : 57) 

 

Kalimat (J-66) situasi yang terjadi yaitu kato sedang melihat-lihat film di bioskop 

untuk menonton dan memastikannya bahwa film yang akan ditonton adalah film 

dengan rating bagus, namun kato melihat salah satu dari beberapa film yang 
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kelihatannya kurang menarik. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-

66) di atas adalah menunjukan suatu ungkapan kepastian. Makna kalimat di atas 

adalah kato memastikan bahwa film yang akan ditonton adalah film yang bagus. 

(J-67) A : 彼女、目がくりくりしていて、かわいね。 

Kanojyo, me ga kurikurishiteite, kawaine. 

Matanya berbinar-binar, sangat cantik ya. 

 

B : え、彼女みたいなタイブが好きなの？ 

E, kanojyo mitaina ibu ga sukinano? 

Ah, apakah itu tipe gadis yang kamu sukai? 

(SLSJ, 2006 : 98) 

Kalimat (J-67) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan 

percakapan di sekolah. Kemudian A bertanya pada B untuk memastikan bahwa 

dia melihat seorang gadis dengan matanya yang berbinar-binar sehingga terlihat 

cantik. Namun, B memberi jawaban gurauan bahwa apakah gadis yang A lihat 

adalah tipe idealnya. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-67) di 

atas adalah menunjukan suatu ungkapan kepastian. Makna kalimat di atas 

adalah A dan B sama-sama memberikan ungkapan kepastian terhadap hal-hal 

yang telah diucapkan oleh lawan bicara bedasarkan percakapan di atas. 

(J-68) A : これ、きれいですね。 

Kore, kirei desune. 

Ini cantik, ya? 

 

B : ええ、とってもきれいですね。 

Ee, tottemo kirei desune. 

Iya, sangat cantik ya. 

(SLSJ, 2006 : 32) 
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Kalimat (J-68) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan 

percakapan di sebuah super market sedang melihat-lihat pakaian. A bertanya 

pada B mengenai pakaian yang A pilih terlihat cantik. Dari segi semantik 

kalimat (J-68) di atas menunjukan ungkapan meminta kepastian terhadap lawan 

bicara. Makna kalimat di atas adalah A meminta kepastian pada B bahwa 

pakaian yang A pilih sangat cantik dan B menyetujui pertanyaan A pada 

percakapan di atas. 

(J-69)早く景気がよくなってほしいですね。 

Hayaku keiki ga yoku natte hoshii desu ne. 

Ingin situasi ekonomi segera membaik, ya? 

(MNNC1, 2009 : 32) 

Kalimat (J-69) situasi yang terjadi yaitu seorang kepala rumah tangga sedang 

memastiskan kepada istrinya tentang keadaan ekonomi keluarga. Dari segi 

semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-69) di atas adalah menunjukan ungkapan 

suatu kepastian pada lawan bicara. Ditunjukan Makna kalimat di atas adalah 

seorang kepala rumah tangga. Makna kalimat di atas seorang kepla rumah 

tangga hanya memastikan pada sang istri bahwa situasi ekonominya baik-baik 

saja tidak akan terjadi apa-apa. 

(J-70) このケーキはおいしそうですね。 

Kono keki wa oishi soudesune. 

Kue ini terlihat enak, ya? 

(MNNC1, 2009 : 57) 
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Kalimat (J-70) situasi yang terjadi yaitu Anna yang sedang melihat-lihat kue di 

sebuah toko makanan dan ingin membelinya karena kue yang dilihatnya begitu 

enak dan menggoda. Namun, anna kembali memastikan kue itu untuk dibelinya. 

Dari segi semantik Shuujoshi ne dalam kalimat (J-70) di atas adalah 

menunjukan suatu ungkapan kepastian. Makna kalimat di atas adalah anna 

memastikan pada diri sendiri untuk membeli kue yang lihatnya. 

k. Menyatakan ungkapan konfirmasi terhadap lawan bicara 

(J-71) A : あまり飲みませんね。 

Amari nomimasen ne. 

Kamu gak minum banyak, kan? 

 

B : ええ、私、お酒、弱いんです。 

Ee, watashi, osake, yowaindesu. 

Ya, karena saya bukan peminum yang sangat kuat. 

(SLSJ, 2006 : 50) 

Kalimat (J-71) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan 

percakapan di sebuah bar. A bertanya mengenai apakah B meminum osake 

terlalu banyak atau tidak. Dari segi semantik kalimat (J-71) di atas adalah 

menunjukan suatu ungkapan konfirmasi terhadap seseorang. Makna kalimat di 

atas adalah A dan B sama-sama memberikan konfirmasi bedasarkan 

percakapan di atas. 

(J-72) A : あ、今日は雨が降りそうだね。 

A,  kyou wa ame ga furi soudane. 

Hari ini sepertinya akan turun hujan ya? 

 

B : うん、かさを持って行った方がようさそうだね。 

Un, motte itta houga yousoudane. 
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Iya, lebih baik kita membawa payung ya. 

(SLSJ, 2006 : 86) 

Kalimat (J-58) situasi yang terjadi adalah A dan B sedang melakukan percakapan 

di rumah. Kemudian A bertanya untuk mengkonfirmasi bahwa hari ini sepertinya akan 

turun hujan dan B memberikan jawaban bahwa kita harus sedia membawa payung 

sebelum turun hujan. Dari segi semantik Shuujoshi ne pada kalimat (J-72) di atas adalah 

menunjukan suatu ungkapankonfirmasi. Makna kalimat di atas adalah A dan B sama-

sama memberikan ungkapan konfirmasi bedasarkan percakapan di atas. 

B. Makna Advebia Kan dan Patikel Ya dalam Bahasa Indonesia 

Berikut ini akan di paparkan mengenai adverbia kan dan partikel ya dalam bahasa 

Indonesia. Perhatikan tabel di bawah ini.  

Tabel 4.2 

Analisis Adverbia Kan dan Partikel Ya 

No.  Kalimat Fungsi 

1. Kirimin pake bluetooth ke gua, ya? Menyatakan ungkapan 

persetujuan 

2. Waduh, makanannya belum dateng, ya? Aduh 

gimana sih ini kan sudah jam makan siang? 

Menyatakan ungkapan 

kepastian 

3.  Sebentar, ya? Mama keluar dulu mau tanyain 

makanan kamu. Ini susternya pada kemana, ya? 

Menyatakan ungkapan 

kepastian 

4. Aku juga pasti kena, kan? Menyatakan ungkapan 

keragu-raguan 
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5. Berarti sudah habis masa skorsingnya, kan? Menyatakan ungkapan 

kepastian 

6. Ngapain nyapa atau bikinin minum? Paling 

kamu habis selingkuh atau hura-hura sama 

perempuan jalang itu, kan? 

Menyatakan ungkapan 

kepastian 

7. Kamu masih punya masa depan, ram. Kamu 

ingin kembali sekolah, kan? 

Menyatakan ungkapan 

kepastian 

8. Anak-anak, kita harus menyambut Rama! Tidak 

ada pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. kita 

ngobrol dan kangen-kangenan dulu sama Rama, 

ya? 

Menyatakan ungkapan 

kepastian 

9. Kamu baru pertama kali naik pesawat, ya? Menyatakan ungkapan 

kepastian 

10. Tapi dia tidak sakit, kan? Menyatakan ungkapan 

keragu-raguan 

11. Coba lihat tanaman di sini tidak cuma sejenis, 

kan? 

Menyatakan ungkapan 

konfirmasi 

12. Katanya kamu mau melanjutkan sekolah ke 

jakarta, ya? 

Menyatakan ungkapan 

kepastian 

13.  Kamu di sini jangan memalukan nama bangsa, 

ya! 

Menyatakan ungkapan 

ketegasan 

14. Kamu dengar anak ini? bahasa yang paling 

susah di dunia adalah bahasa Jerman! Wah, 

untung bayi-bayi kita bisa bahasa Jerman ya! 

Menyatakan ungkapan 

ketegasan 

15. Rudy, dulu Newton membuat teorinya di Inggris 

sana, kan? 

Menyatakan ungkapan 

kepastian 

16. Loh,selama ini kamu memanggil saya Romo, 

kan? Kok, kaget kalau saya pastor? 

Menyatakan ungkapan 

persetujuan. 
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17. Nama mas itu ‘Rama’, kan? Menyatakan ungkapan 

konfirmasi 

18. Sudahlah, Rud. Yang bisa kita lakukan sekarang 

adalah menyiapkan tenaga untuk membuat 

pesawat saja, mendidik. Tinggalkan dulu mimpi 

buat peswat itu di Jerman. Setidaknya kita sudah 

melakukan sesuatu, kan? 

Menyatakan ungkapan 

konfirmasi 

19. Tetapi masih bisa diselamatkan, kan? Menyatakan ungkapan 

keragu-raguan 

20. Prapto, kamu dari keluarga kanibal juga, ya? Menyatakan ungkapan 

kepastian 

 

Berdasarkan data di atas di ketahui bahwa dari 20 data aderbia kan dan partikel ya 

masing-masing yang memiliki makna adverbia kan ada 11 data,  makna partikel ya ada 

9 data. Sementara itu data di atas diketahui ada 5 fungsi yang terdiri dari 3 fungsi yang 

menyatakan keragu-raguan, 2 fungsi yang menyatakan ketegasan, 2 fungsi yang 

menyatakan ungkapan persetujuan, 3 fungsi yang menyatakan ungkapan konfirmasi, 

dan 10 fungsi yang menyatakan ungkapan kepastian. 

a. Menyatakan ungkapan keragu-raguan 

(I-13) Santi : Firman ditangkap polisi. Bram, di-DO. Yang lain Cuma nginep 

satu malam di kantor polisi. Mereka semua kena skorsing. 

Tanri, Eko, dan Goris yang paling lama. Satu bulan, yang lain 

hanya satu dan dua minggu. 

Rama : Aku juga pasti kena, kan? 
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(TS, 2013 : 113) 

Kalimat (I-13) menceritakan Santi sedang memberi pernyataan tentang kondisi 

teman-temannya pasca tawuran antar sekolah di rumah sakit, ketika sedang 

menjenguk Rama. Kemudian Rama bertanya pada Santi dengan rasa ragu-ragu 

ditunjukan dengan adanya sebuah penekanan di akhir kalimat menggunkan 

Kan.Dari segi semantik Kan pada kalimat (I-13) di atas adalah menunjukan 

ungkapan suatu keragu-raguan terhadap lawan bicara. Makna kalimat diatas 

adalah Rama ragu terhadap dirinya bahwa ia sudah pasti kena DO namun, pada 

kenyataannya Rama hanya mendapat satu minggu masa skorsing.  

(I-14) Arlys : Cempluk masih di dalam, Rud. Anak itu menderita dehidrasi 

parah, terlambat dibawa ke sini! 

Rudy : Tetapi masih bisa di selamatkan, kan? 

(RKMMSV, 2016 : 245) 

Kalimat (I-14) menceritakan Arlys memberi tahu Rudy bahwa Ainun sedang 

menangani pasien anak yang sedang mengalami dehidrasi parah di RSCM 

FKUI. Kemudian Rudy bertanya pada Arlys dengan rasa ragu-ragu ditunjukan 

dengan adanya penekanan di akhir kalimat menggunkan Kan. Dari segi 

semantik Kan pada kalimat (I-14) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu 

keragu-raguan terhadap lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah Rudy ragu 

terhadap keselamatan pasien anak tersebut.  

(I-15) Mami : Rudy itu lho, Koene, tak pernah bisa tidur 

  Papi : Tapi dia tidak sakit, kan? 
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(RKMMSV, 2016 : 17) 

Kalimat (I-15) menceritakan Mami sedang mengungkapkan keluhannya 

terhadap Rudy yang tidak pernah bisa tidur ke pada Papi menggunakan bahasa 

Belanda saat sedang di rumah. Kemudian Papi bertanya dengan rasa ragu-ragu 

pada Mami dengan adanya penekanan di akhir kalimat menggunakan Kan. Dari 

segi semantik Kan pada kalimat (I-15) di atas adalah menunjukan ungkapan 

suatu keragu-raguan terhadap lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah Papi 

ragu dan merasa khawatir terhadap kondisi Rudy pada saat itu.  

 

b. Menyatakan ungkapan kepastian pada lawan bicara 

(I-16) Papa : Kamu masih punya masa depan, Ram. Kamu ingin kembali 

sekolah, kan? 

Rama : Papa nggak kerja? 

(TS, 2013 :146) 

Kalimat (I-16) menceritakan Papa yang sedang menasehati Rama. Agar tidak 

mudah putus asa dalam menggapai masa depan. Kemudian Papa melanjutkan 

percakapannya dengan memberi pertanyaan untuk memastikan pada Rama 

bahwa ia ingin kembali ke sekolah atau tidak. Ditunjukan dengan adanya 

penekanan di akhir kalimat menggunakan Kan. Dari segi semantik Kan pada 

kalimat (I-16) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu kepastian terhadap 

lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah Papa meminta kepastian pada Rama 

untuk melanjutkan sekolah, meskipun dengan kondisi fisik yang tak sempurna.  
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(I-17)  Mama : Berarti sudah habis masa skorsingnya, kan? 

Santi : Iya, tante 

(TS, 2013 : 114) 

Kalimat (I-17) menceritakan Mami bertanya pada Santi untuk memastikan 

bahwa Rama sudah habis masa skorsingnya. Ditunjukan dengan adanya 

penekanan di akhir kalimat menggunakan Kan. Dari segi semantik Kan pada 

kalimat (I-17) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu kepastian terhadap 

lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah Mami meminta kepastian pada santi 

bahwa Rama sudah habis masa skorsingnya, karena Rama sudah berada di 

Rumah sakit selama delapan hari, tandanya masa skorsing sudah berakhir dan 

diperbolehkan untuk kembali sekolah.   

(I-18) Mama : Sebentar, ya? Mama keluar dulu mau tanyain makanan kamu. 

Ini susternya pada kemana, ya? 

Rama : Nggak usah Ma. Tunggu aja. Nanti juga dateng, kok. 

(TS, 2013 : 103) 

Kalimat (I-18) menceritakan Mama yang merasa khawatir, karena jatah makan 

Rama tak kunjung datang. Kemudian Mama menyingkapkan tirai jendela 

kamar rumah sakit yang ditempati oleh Rama dan memeriksa  sesuatu di luar. 

Mama pun bertanya pada Rama untuk meminta kepastian tentang jatah makan 

tersebut. Setelah itu Mama pergi keluar meninggalkan kamar Rama. Kalimat di 

atas menggunakan partikel Ya sebagai kata akhir untuk mengajukan pertanyaan 

dengan ungkapan untuk menyatakan kepastian. Dari segi semantik Ya pada 
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kalimat (I-18) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu kepastian dalam 

bertanya terhadap lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah Mama meminta 

kepastian pada Rama menanyakan jatah makan pada suster rumah sakit. 

(I-19) Rama : Hallo Bu Hilda 

 Bu Hilda : Anak-anak, kita harus menyambut Rama! Tidak ada pelajaran 

Bahasa Indonesia hari ini. kita ngobrol dan kangen-

kangenan dulu sama Rama, ya? 

(TS, 2013 : 174) 

Kalimat (I-19) menceritakanBu hilda adalah seorang guru bahasa Indonesia. 

Tepat pada hari Rama masuk sekolah, mata pelajaran bahasa Indonesia di 

kosongkan, karena untuk menyambut datangnya kembali Rama ke sekolah. Bu 

hilda meminta kepastian pada anak didiknya untuk meniadakan pelajaran 

digunakan untuk temu kangen bersama Rama. Kalimat di atas menggunakan 

partikel Ya sebagai kata akhir untuk mengajukan pertanyaan dengan ungkapan 

untuk menyatakan kepastian. Dari segi semantik Ya pada kalimat (I-19) di atas 

adalah menunjukan ungkapan suatu kepastian dalam bertanya terhadap lawan 

bicara. Makna kalimat di atas adalah Bu hilda memastikan dan meminta semua 

anak didiknya untuk menyambut kedatangan Rama dan mengosongkan jadwal 

pelajaran dan menggantinya dengan bercakap-cakap bersama Rama. 

(I-20) Mama : Kamu sudah makan, ram?  

 Mama : Wah, makanannya belum dateng, ya? Aduh gimana sih ini kan 

sudah jam makan siang? 
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(TS, 2013 : 103) 

Kalimat (I-20) situasi yang terjadi adalah Mama yang merasa khawatir, karena 

jatah makan Rama tak kunjung datang. Kemudian Mama menyingkapkan tirai 

jendela kamar rumah sakit yang ditempati oleh Rama dan memeriksa  sesuatu 

di luar. Mama pun bertanya pada aama untuk meminta kepastian tentang jatah 

makan tersebut. Setelah itu Mama pergi keluar meninggalkan kamar Rama. 

Dari segi semantik Ya pada kalimat (I-20) di atas adalah menunjukan ungkapan 

suatu kepastian terhadap lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah Mama 

meminta kepastian pada rama tentang jatah makan siang yang seharusnya sudah 

di hantarkan oleh suster rumah sakit ke dalam ruang rawat inap rama. 

(I-21) Rudy : Lihat! Ada api! Vuur! 

 Pramugari : Api?  

 Rudy : Ja Vuur! 

 Pramugari : Kamu baru pertama kali naik peswat ya? Memang begitu 

mesinnya kadang-kadang terlihat putaran api pada motor 

mesin sayapnya. 

(RKMMSV, 2016 : 8) 

Kalimat (I-21) situasi yang terjadi adalah rudy teriak panik setelah melihat 

percikan api pada mesin sayap pesawat. Seketika semua orang yang berada 

di dalam peswat langsung menatap rudy. Kemudian salah seorang pramugari 

pesawat mendatangi rudy dan bertanya ‘ada apa’ kemudian rudy menjawab 

‘Ja vuur’ dalam bahasa belanda. Lalu pramugarai itu menjelaskannya seperti 
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yang ada di dalam percakapan di atas. Dari segi semantik kalimat (I-21) di 

atas adalah menunjukan suatu ungkapan kepastian terhadap lawan bicara. 

Makna kalimat di atas adalah Pram memberikan ungkapan kepastian 

bedasarkan percakapan di atas. 

(I-22)  Ibu Goris : Dari mana saja kamu?! Masih inget juga rupanya!? Bagus 

ya! Suami teladan! 

Ayah Goris : Nggak usah banyak ngomong lah! Suami pulang 

bukannya sapa atau bikinin minum! Aku capek! 

Ibu Goris : Ngapain nyapa atau bikinin minum? Paling kamu habis 

selingkuh atau hura-hura sama perempuan jalang itu, 

kan? 

(TS, 2013 : 133) 

Kalimat (I-22) situasi yang terjadi adalah ketika Ayah goris baru pulang bekerja 

langsung disambut dengan bentakan keras oleh sang istri untuk meminta 

kepastian yang di duga ayah goris baru pulang kerumah setelah berhari-hari 

tidak pulang. Dari segi semantik pada kalimat (I-22) di atas adalah menunjukan 

suatu ungkapan kepastian terhadap lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah 

ibu goris meminta kepastian pada suaminya ketika baru pulang setelah berhari-

hari pergi dari rumah yang di duga selingkuh dengan wanita lain. 

(I-23) Pastor : Ayahmu baru saja meninggal, ya? 

Pastor : Katanya kamu mau melanjutkan sekolah ke Jakarta, ya? 

(RKMMSV, 2016 : 72) 
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Kalimat (I-23) menceritakanPastor belanda yang menjadi guru Rudy disekolah 

lamanya. Kemudian pastor melihat Rudy sedang menyendiri lalu duduk 

bersama. Pastor belanda itu bertanya pada Rudy tentang berita ayahnya yang 

baru saja meninggal, kemudian Rudy hanya mengangguk tidak ada balasan 

apapun dari Rudy, pastor belanda itu kembali bertanya tentang kabar bahwa 

Rudy akan melanjutkan sekolahnya ke Jakarta. Kalimat di atas menggunakan 

partikel Ya sebagai kata akhir untuk mengajukan pertanyaan dengan ungkapan 

untuk menyatakan kepastian.  Dari segi semantik Ya pada kalimat (I-23) di atas 

adalah menunjukan ungkapan suatu kepastian terhadap lawan bicara. Makna 

kalimat di atas adalah Pastor belanda meminta kepastian pada jawaban Rudy 

terhadap pertanyaan yang di ajukan, namun Rudy tidak membalas sepatah kata 

pun. Rudy hanya bisa mengangguk. 

(I-24) Rudy : Tetapi, aku mau jadi ‘mata air’. Jadi orang yang berguna. 

 Kawan Jerman : Memang kau tak akan berguna di sini? 

Rudy : Berguna untuk Indonesia. Bukan untuk Jerman. 

Kawan Jerman : Rudy, dulu hukum Newton membuat teorinya di 

Inggris sana, kan? Tetapi, tetap saja bisa sampai ke desa lahirmu 

di Indonesia. Ilmu yang berguna sih panjang jalannya. Ilmu 

selalu melampaui batas wilayah. 

(RKMMSV, 2016 : 172) 

Kalimat (I-24) situasi yang terjadi adalah Rudy sedang berbincang-bincang 

dengan salah seorang kawan Jerman di kampus. Rudy dengan kawannya sedang 
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membicarakan masa depan dan keinginan Rudy yang berkeinginan membuat 

sebuah peswat di Indonesia. Mengingat negara Indonesia adalah negara 

kepulauan. Dari segi semantik kalimat (I-24) di atas adalah menunjukan suatu 

ungkapan kepastian terhadap lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah kawan 

Jerman, rudy meminta kepastian bahwa teori itu bisa dilahirkan atau muncul 

dari kota dan negara mana saja. Tetapi teori juga bisa menyebar luas ke belahan 

dunia contohnya teori yang di ciptakan di Inggris saja bisa sampai ke Indonesia.  

c. Menyatakan ungkapan konfirmasi  

(I-25) Papi : Coba lihat tanaman di sini tidak Cuma sejenis, kan? 

(RKMMSV, 2016 : 50) 

Kalimat (I-25) menceritakan Papi sedang menasehati Rudy dengan 

mengibaratkan tanaman dengan kebaikan. Kemudian Papi bertanya untuk 

mengkonfirmasi perkataannya bahwa setiap yang papi katakan benar atau tidak, 

dengan adanya penekanan di akhir kalimat menggunakan Kan. Rudy tanpa 

menjawab sepatah katapun ia hanya mengangguk dan mendengarkan setiap 

perkataan Papinya, Dari segi semantik Kan pada kalimat (I-25) di atas adalah 

menunjukan suatu ungkapan konfirmasi terhadap lawan bicara. Makna kalimat 

di atas adalah Papi hanya mengkonfirmasi pada Rudy bahwa tanaman dirumah 

tidak hanya sejenis saja, namun banyak macamnya. 

(I-26) Rudy : Nama mas itu ‘Rama’ kan? Romo? 
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 Romo : Bukan! Saya ini ‘romo’ alias ‘pastor’! Nama saya Y.B 

Mangunwijaya. Romo itu panggilan untuk pastor dalam bahasa 

jawa. 

(RKMMSV, 2016 : 219) 

Kalimat (I-26) menceritakanRudy kembali bertanya dan mengkonfirmasi 

bahwa orang yang di kenal namanya adalah Romo. Ditunjukan dengan adanya 

penekanan di akhir kalimat menggunakan Kan. Dari segi semantik Kan pada 

kalimat (I-26) di atas adalah menunjukan suatu ungkapan konfirmasi. Makna 

kalimat di atas adalah Rudy mengkonfirmasi pada Y. B Mangunwijaya adalah 

Rama atau Romo sebagai nama yang Rudy kenal selama ini. Namun, Romo 

yang selalu Rudy gunakan untuk tegur sapa adalah sebuah sebutan untuk 

seorang pastor dalam bahasa Jawa.  

(I-27) Rudy : Bedakanlah realistis dengan pemakluman sementara, Ki! 

 Kie : Sudahlah, Rud. Yang bisa kita lakukan sekarang adalaah 

menyiapkan tenaga untuk membuat pesawat saja, mendidik. 

Tinggalkan saja dulu mimpi buat pesawat itu di Jerman. Setidaknya 

kita sudah melakukan sesuatu, kan? 

(RKMMSV, 2016 : 227) 

Kalimat (I-27) menceritakan Rudy dengan Keng Ki sedang berbicara di Kantin 

ITB tentang mimpi-mimpi mereka untuk membuat peswat di Indonesia. Namun, 

Rudy dengan Keng Ki berbeda pendapat meskipun dengan tujuan yang sama. 

Di dalam percakapan Keng Ki mengkonfirmasi bahwa sudah melakukan 
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sesuatu. Ditunjukan dengan adanya penekanan di akhir kalimat menggunkan 

Kan. Dari segi semantik Kan pada kalimat (I-27) di atas adalah menunjukan 

suatu ungkapan konfirmasi. Makna kalimat di atas adalah Keng Ki meminta 

konfirmasi pada Rudy bahwa mereka sudah berkontribusi untuk Indonesia 

meskipun tidak banyak. 

(I-28) Pekerja pabrik : Prapto, kamu dari keluarga kanibal juga, ya? 

  Prapto : Bukanlah! 

(RKMMSV, 2016 : 139) 

Kalimat (I-28) menceritakan Pekerja pabrik Jerman bertanya pada mahasiswa 

Indonesia yang juga bekerja di tempat yang sama, yaitu Prapto. Mereka 

bertanya untuk mengkonfirmasi apakah prapto juga berasal dari keluarga 

kanibal seperti Rudy atau bukan. Kalimat di atas menggunakan partikel Ya 

sebagai kata akhir untuk mengajukan pertanyaan dengan ungkapan untuk 

menyatakan kepastian. Dari segi semantik Ya pada kalimat (I-28) di atas adalah 

menunjukan ungkapan suatu kepastian dalam bertanya terhadap lawan bicara. 

Makna kalimat di atas adalah Pekerja pabrik meminta kepastian pada prapto 

bahwa prapto juga berasal dari keluarga kanibal. Karena mahasiswa Indonesia 

yang berada di Jerman, pandai berbahasa Jerman dengan fasih. Maka dari itu 

orang-orang sekitar mengira orang Indonesia adalah kanibal (memakan orang 

jerman). 

d. Menyatakan ungkapan persetujuan pada lawan bicara 

(I-29) Firman : Sssttt... Sssttt... Jangan teriak-teriak! 
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Tanri : Kirimin pake bluetooth ke gua, ya? 

(TS, 2013 : 36) 

Kalimat (I-29) menceritakanTanri yang sedang meminta sebuah file pada 

firman saat sedang di sekolah. Tanri meminta file melalui bluetooth handphone 

miliknya. Kalimat di atas menggunakan partikel Ya sebagai kata akhir untuk 

mengajukan pertanyaan dengan ungkapan untuk menyatakan persetujuan.  Dari 

segi semantik Ya pada kalimat (I-29) di atas adalah menunjukan ungkapan suatu 

persetujuan terhadap lawan bicara. Makna kalimat di atas adalah Tanri meminta 

persetujuan pada firman bahwa ia ingin meminta file kemudian dikirim pakai 

bluetooth handphone miliknya.  

(I-30) Rudy : Ah, Mas Romo ini bijak sekali, seperti pastor saja. 

 Romo : Loh, selama ini kamu memanggil saya Romo, kan? Kok, kaget 

kalau saya pastor? 

(RKMMSV, 2016 : 219) 

Kalimat (I-30) menceritakan Rudy kagum dengan kata-kata bijak Romo dan 

mengibratkannya seperti pastor di gereja saat Rudy sedang melakukan sholat. 

Dengan rasa kaget sama perkataan Rudy yang mengibaratkan dirinya seperti 

pastor, Romo pun bertanya pada Rudy untuk persetujuan bahwa Rudy sudah 

tahu bahwa Romo adalah pastor. Ditujunkan dengan adanya penekanan di akhir 

kalimat menggunakan Kan. Dari segi semantik Kan pada kalimat (I-30) di atas 

adalah menunjukan ungkapan suatu persetujuan terhadap lawan bicara. Makna 
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kalimat di atas adalah Romo meminta persetujuan pada Rudy bahwa yang 

selama ini Rudy panggil adalah pastor. 

e. Menyatakan ungkapan ketegasan 

(I-31) Senior : Kamu di sini jangan memalukan nama bangsa, ya! 

Rudy : Iya, Mas 

(RKMMSV, 2016 : 120) 

Kalimat (I-31) menceritakan seorang mahasiswa senior di kampus tempat Rudy 

menimba ilmu tepatnya di RWTH Aachen, Jerman. Sedang menasehati Rudy 

bahwa tidak boleh memalukan nama bangsa Indonesia, dengan adanya 

ketegasan di akhir kalimat menggunakan Ya.Yajuga bisa di gunakan sebagai 

kalimat perintah. Dari segi semantik Ya pada kalimat (I-31) di atas adalah 

menunjukan ketegasan pada suatu pertanyaan. Makna kalimat di atas adalah 

Rudy harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di kampus ternama 

yang berada di Jerman.  

(I-32) Pegawai pabrik : Rudy bahasa mana yang paling susah? 

 Rudy : Saya belajar bahasa Inggris, Belanda, Prancis dan Jerman. Tetapi, 

yang paling susah, ya, bahasa Jerman! 

  Pegawai pabrik : Kamu dengar anak ini? bahasa yang paling susah di 

dunia adalah bahasa Jerman! Wah, untung bayi-bayi kita bisa 

bahasa Jerman ya! 

(RKMMSV, 2016 : 138) 
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Kalimat (I-32) menceritakan Rudy yang sedang di ajak berbicara dengan pekerja 

pabrik Jerman saat sedang makan siang di kantin. Pekerja pabrik tersebut 

menegaskan bahwa untung bayi-bayi kita lahir di Jerman. Partikel  Yajuga bisa di 

gunakan sebagai kalimat perintah. Dari segi semantik Ya pada kalimat (I-32) di atas 

adalah menunjukan ketegasan pada suatu pertanyaan. Makna kalimat di atas adalah 

Pekerja pabrik Jerman itu menegaskan kepada teman-teman pegawai pabrik bahwa 

anak-anak mereka bisa terlahir di negara Jerman, karena kata Rudy bahasa Jerman 

adalah bahasa yang paling sulit. 

C. Persamaan MaknaShuujoshi Ne dalam Bahasa Jepang dengan Adverbia 

Kandan Partikel Ya dalam Bahasa Indonesia. 

Pada sub-bab ini akan di jelaskan mengenai persamaan Shuujoshi Ne dalam 

bahasa Jepang dengan Adverbia Kan dalam bahasa Indonesia Persamaan dapat di 

lihat dari makna keduanya.  

a. Memiliki arti yang sama dengan ‘Kan’ untuk menyatakan suatu ungkapan 

rasa keragu-raguan 

Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan Adverbia Kan dalam bahasa 

Indonesia memiliki persamaan. Keduanya dapat menyatakan suatu ungkapan rasa 

keragu-raguan. Adverbia Kan dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama 

dengan Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang. Yaitu untuk menyatakan suatu 

ungkapan rasa keragu-raguan. Ditunjukan dengan adanya sebuah penekanan di 

akhir kalimat.  
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(J-47)   家にいなくてもいいんですね。 

Ie ni inaku temo ii ndesu ne. 

 Tidak ada dirumah tidak papa, kan? 

 

(MNNC1, 2009 : 53) 

 

(I-15) Mami : Rudy itu lho, Koene, tak pernah bisa tidur 

Papi : Tapi dia tidak sakit, kan? 

(RKMMSV, 2016 : 17) 

Dilihat dari fungsinya kalimat (J-47) dan (I-15) di atas sama-sama 

menerangkan untuk menyatakan suatu ungkapan keragu-raguan dan maknanya 

adalah ragu. 

b. Meminta persetujuan pada lawan bicara 

Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan Adverbia kan dalam bahasa 

Indonesia memiliki kesamaan. Dari keduanya dapat menyatakan ungkapan 

meminta persetujuan pada lawan bicara.  

(J-55)     A : 君は大阪には寄らなかったんだね。 

 Kimi wa oosaka wa yoranakattan desu ne. 

 kamu tidak jadi ke osaka kan? 

 

B : はい、部長から帰れという連絡がはいりまして、急いでかえ

って来たしだいです。 

Hai, buchou kara kaere to iu renraku ga hairimashite, isoi de kaette 

kitashidai desu. 

Iya, karena saya menerima pesan dari manajer untuk pulang.Jadi saya 

kembali lagi dengan tergesa-gesa. 

 

(DTDTNHBJ, 2007: 104) 

(I-30) Rudy : Ah, Mas Romo ini bijak sekali, seperti pastor saja. 
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Romo : Loh, selama ini kamu memanggil saya Romo, kan? Kok, kaget 

kalau saya pastor? 

(RKMMSV, 2016 : 219) 

Dilihat dari fungsinya kalimat (J-55) dan (I-30) di atas sama-sama 

menerangkan untuk menyatakan suatu ungkapan persetujuan dan maknanya adalah 

setuju 

c. Memiliki arti yang sama dengan ‘Ya’ untuk menyatakan suatu ungkapan 

Kepastian 

Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan partikel Ya dalam bahasa Indonesia 

memiliki kesamaan. Dari keduanya dapat menyatakan ungkapan kepastian pada 

lawan bicara. 

(J-65) A : 愛子さん、最近うれしそうだね。 

Saiko san, saikin ureshi soudane. 

Akhir-akhir ini aiko-san terlihat bahagia ya. 

 

B : うん、高橋さんに聞いたんだけど、婚約したらしいよ。 

Un, takahashi san ni kiitandakedo, konyaku shitarashiiyo. 

iya, saya mendengar dari takahashi-san bahwa dia sudah bertunangan. 

 

(MNNC1, 2009 : 144) 

 

 

 

(I-19) Rama : Hallo Bu Hilda 



85 
 

Bu Hilda : Anak-anak, kita harus menyambut Rama! Tidak ada pelajaran 

Bahasa Indonesia hari ini. kita ngobrol dan kangen-kangenan 

dulu sama Rama, ya? 

(TS, 2013 : 174) 

Dilihat dari fungsinya kalimat (J-65) dan (I-19) di atas sama-sama 

menerangkan untuk menyatakan suatu ungkapan emosi dan maknanya adalah 

emosi. 

d. Menyatakan ungkapan persetujuan pada lawan bicara 

Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan Adverbia kan dalam bahasa 

Indonesia memiliki kesamaan. Dari keduanya dapat menyatakan ungkapan 

persetujuan pada lawan bicara. 

(J-67) A : 彼女、目がくりくりしていて、かわいね。 

Kanojyo, me ga kurikurishiteite, kawaine. 

Matanya berbinar-binar, sangat cantik ya. 

 

B : え、彼女みたいなタイブが好きなの？ 

E, kanojyo mitaina ibu ga sukinano? 

Ah, apakah itu tipe gadis yang kamu sukai? 

(SLSJ, 2006 : 98) 

(I-29) Firman : Sssttt... Sssttt... Jangan teriak-teriak! 

Tanri : Kirimin pake bluetooth ke gua, ya? 

(TS, 2013 : 36) 
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Dilihat dari fungsinya kalimat (J-67) dan (I-29) di atas sama-sama 

menerangkan untuk menyatakan suatu ungkapan persetujuan dan maknanya adalah 

setuju. 

e. Menyatakan ungkapan ketegasan 

Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan partikel ya dalam bahasa Indonesia 

memiliki kesamaan. Dari keduanya dapat menyatakan ungkapan ketegasan pada 

lawan bicara. 

(J-53)何かの折に私のことを思い出したら手紙をくださいね。 

Nani ka no ori ni watashi no koto wo omoi dashitara tegami wo kudasai 

ne! 

Jika kamu ingat sesuatu tentangku, tolong kirimkan aku surat ya! 

 

(DTDTNHBJ, 2007:41) 

(I-31) Senior : Kamu di sini jangan memalukan nama bangsa, ya! 

Rudy : Iya, Mas 

(RKMMSV, 2016 : 120) 

Di lihat dari fungsinya kalimat (J-52) dan (I-31) di atas sama-sama 

menerangkan untuk menyatakan suatu ungkapan ketegasan dan maknanya adalah 

tegas. 

f. Menyatakan ungkapan konfirmasi 

(J-71) A : あまり飲みませんね。 

Amari nomimasen ne. 

Kamu gak minum banyak, kan? 

  

B : ええ、私、お酒、弱いんです。 
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Ee, watashi, osake, yowaindesu. 

Ya, karena saya bukan peminum yang sangat kuat. 

(SLSJ, 2006 : 50) 

(I-26) Rudy : Nama mas itu ‘Rama’ kan? Romo? 

Romo : Bukan! Saya ini ‘romo’ alias ‘pastor’! Nama saya Y.B 

Mangunwijaya. Romo itu panggilan untuk pastor dalam bahasa jawa. 

(RKMMSV, 2016 : 219) 

Di lihat dari fungsinya kalimat (J-71) dan (I-26) di atas sama-sama menerangkan 

untuk menyatakan suatu ungkapan konfirmasi dan maknanya adalah konfirmasi. 

D. Perbedaan MaknaShuujoshi Ne dalam Bahasa Jepang dengan Adverbia Kan 

dan Partikel Ya dalam Bahasa Indonesia. 

Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang hanya memiliki sepuluh makna, sedangkan 

Adverbia kan memiliki lima makna dan Partikel ya memiliki tiga makna dalam 

bahasa Indonesia. Berikut perbedaan-perbedaan makna dari ketiganya.  

a. Shuujoshi ne memiliki makna untuk menyatakan ungkapan rasa kagum, 

sedangkan partikel ya dan adverbia kan tidak. 

b. Shuujoshi ne memiliki makna untuk menyatakan ungkapan ketegasan 

pada lawan bicara, sedangkan adverbia kan dan partikel ya tidak memiliki 

makna tersebut. 

c. Shuujoshi ne memiliki makna untuk menyatakan ungkapan pujian 

terhadap seseorang, sedangkan adverbia kan dan partikel ya tidak 

memiliki makna tersebut. 



88 
 

d. Shuujoshi ne memiliki makna untuk menyatakan ungkapan perintah, 

sedangkan adverbia kan dan partikel ya tidak mempunyai makna tersebut. 

e. Shuujoshi ne memiliki makna untuk menyatakan ungkapan keinginan, 

sedangkan adverbia kan dan partikel ya tidak memiliki makna tersebut. 

f. Shuujoshi ne memiliki makna untuk menyatakan ungkapan penasaran, 

sedangkan adverbia kan dan partikel ya tidak memiliki makna tersebut. 

g. Shuujoshi ne dan adverbia kan memiliki makna untuk menyatakan 

ungkapan keragu-raguan, sedangkan partikel ya tidak mempunyai makna 

tersebut. 

h. Adverbia kandan shuujoshi nememiliki makna untuk menyatakan 

ungkapan mengkonfirmasi, sedangkan partikel ya dalam bahasa 

Indonesiatidak memiliki makna tersebut. 

i. Shuujoshi ne dan partikel ya memiliki makna untuk menyatakan 

ungkapan kepastian, sedangkan adverbiakan tidak memiliki makna 

tersebut. 

 

E. Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan sepuluh data makna 

Shuujoshi ne dalam bahasa Jepang, lima makna adverbia kan, dan tiga makna 

partikel ya dalam bahasa Indonesia. Rincian data yang telah ditemukan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.  
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a. Persamaan MaknaShuujoshi Ne dalam Bahasa Jepang dengan Adverbia 

Kandan Partikel Yadalam Bahasa Indonesia 

 

Tabel 4.3 

Persamaan MaknaShuujoshi Ne dengan Adverbia Kandan Partikel Ya 

 

5. Menyatakan ungkapan konfirmasi  - 

 

Berdasakan tabel di atas, dapat diketahui bahwa fungsi shuujoshi ne memiliki 

beberapa persamaan dengan adverbia kan dan partikel yayaitu untuk menyatakan 

ungkapan ketegasan, menyatakan ungkapan perintah, menyatakan ungkapan 

persetujuan, menyatakan ungkapan kepastian. Sedangkan, fungsi shuujoshi neuntuk 

menyatakan keragu-raguan dan fungsi untuk menyatakan konfirmasi memiliki 

persamaan dengan adverbia kan saja, tidak bisa digunakan untuk partikel ya. Begitu 

juga dengan shuujoshi ne untuk menyatakan ungkapan ketegasan memiliki persamaan 

dengan partikel ya saja dan tidak bisa digunakan untuk adverbia kan. 

No. Fungsi Makna Ne(ね) Penggunaan 

Kan Ya 

1. Menyatakan ungkapan Persetujuan   

2.  Menyatakan ungkapan Kepastian   

3. Menyatakan ungkapan Keragu-

raguan 

 - 

4. Menyatakan ungkapan Ketegasan -  
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b. Perbedaan MaknaShuujoshi Ne dalam Bahasa Jepang dengan Adverbia 

Kan dan Partikel Ya dalam Bahasa Indonesia. 

Tabel 4.4 

Perbedaan MaknaShuujoshi Ne dengan Adverbia Kandan Partikel Ya 

No. Fungsi Makna Ne(ね) Penggunaan 

Kan Ya 

1. Menyatakan ungkapan Ketegasan  - 

2. Menyatakan ungkapan Perintah   

3. Menyatakan ungkapan Emosi   

4. Menyatakan ungkapan Kagum   

5. Menyatakan ungkapan Penasaran   

6. Menyatakan ungkapan Pujian   

7. Menyatakan ungkapan Keinginan   

8. Menyatakan ungkapan Konfimasi -  

9. Menyatakan keragu-raguan -  

 

Berdasakan tabel di atas, dapat diketahui bahwa fungsi shuujoshi ne 

memiliki beberapa perbedaan dengan adverbia kan yaitu untuk menyatakan 

ungkapan ketegasan, menyatakan ungkapan perintah, menyatakan ungkapan 
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emosi, menyatakan ungkapan kagum, menyatakan ungkapan pujian, 

menyatakan ungkapan penasaran, menyatakan ungkapan keinginan terhadap 

sesuatu. Sedangkan, fungsi shuujoshi ne juga memiliki beberapa perbedaan 

dengan partikel ya, yaitu untuk menyatakan ungkapan perintah, menyatakan 

ungkapan emosi, menyatakan ungkapan kagum, menyatakan ungkapan 

penasaran, menyatakan ungkapan pujian, menyatakan ungkapan keinginan, 

menyatakan ungkapan konfirmasi, dan menyatakan ungkapan keragu-raguan 

terhadap lawan bicara. 


