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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang sudah di paparkan mengenai makna dari 

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

bahasa Indonesia pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa  

1. Bedasarkan fungsi dan makna shuujoshi ne memiliki 11 fungsi dan makna 

diantaranya adalah untuk menyatakan ungkapan kagum, menyatakan 

ungkapan ketegasan, menyatakan ungkapan pujian, menyatakan ungkapan 

keinginan, menyatakan ungkapan persetujuan, menyatakan ungkapan 

perintah, menyatakan ungkapan keragu-raguan, menyatakan ungkapan 

penasaran, menyatakan ungkapan emosi, menyatakan ungkapan kepastian 

dan konfirmasi. 

2. Bedasarakan fungsi dan makna adverbia kan dan partikelya memiliki 5 

makna diantaranya untuk menyatakan ungkapan persetujuan, menyatakan 

ungkapan kepastian, meyatakan ungkapan konfirmasi, menyatakan 

ungkapan keragu-raguan, dan menyatakan ungkapan ketegasan.  

3. Persamaan MaknaShuujoshi Ne dalam Bahasa Jepang dengan Adverbia 

Kandan Partikel Ya dalam Bahasa Indonesia. 

Dari analisis pada bab sebelumnya, diketahui persamaan shuujoshi 

nedengan adverbia kan dan partikel ya diantaranya. 
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a. Memiliki arti yang sama dengan ‘Kan’ dan untuk menyatakan suatu 

ungkapan rasa keragu-raguan 

b. Memiliki arti yang sama dengan adverbia kan untuk Menyatakan 

kepastian lawan bicara 

c. Meminta persetujuan pada lawan bicara 

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

Kepastian 

e. Menyatakan ungkapan persetujuan pada lawan bicara 

f. Menyatakan ungkapan ketegasan 

g. Menyatakan ungkapan konfirmasi 

4. perbedaan shuujoshi ne dalam bahasa Jepang denganadverbia kan dan 

partikel ya dalam bahasa Indonesia adalah: 

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. 
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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 

Indonesia dan tidak memiliki makna tersebut. 

 

B. Saran 

Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai persamaan dan perbedaan 

makna shuujoshi ne dalam bahasa Jepang dengan aderbia kan dan partikel ya 

dalam bahasa Indonesia. Masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. 

Oleh karena itu perlu di di teliti lebih lanjut mengenai analisis tindak tutur 

shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya.  

Penelitian ini dapat membantu untuk memahami makna yang terdapat pada 

shuujoshi ne dengan adverbia kan dan partikel ya untuk pembelajaran mata 
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kuliah kaiwa (percakapan). Metode penerapan hasil penelitian ini dapat 

diterapkan berupa pemahaman persamaan dan perbedaan antara shuujoshi ne 

dengan adverbia kan dan partikel ya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


