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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Sosiolinguistik 

 Menurut KBBI (2002:1085) sosiolinguistik adalah (1) ilmu tentang bahasa 

yang digunakan pada intraksi sosial, (2) cabang ilmu linguistik tentang hubungan 

yang saling berkaitan antar perilaku bahasa dan perilaku sosial. Sosiolinguistik 

sendiri berasal dari dua bidang ilmu. Dua bidang ilmu tersebut adalah sosiologi 

dan linguistik. Sosiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari manusia dalam 

masyarakat dan lembaga-lembaganya serta proses sosial yang berada di dalam 

masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang menjadikan bahasa 

sebagai objek pembelajaran. 

 Menurut Wardhaugh (2006:13) sosiolinguistik adalah bidang ilmu yang 

menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat dengan tujuan menjadi 

pemahaman yang lebih baik tentang struktur bahasa dan bagaimana bahasa 

berfungsi dalam komunikasi. Selain itu, menurut Coupland dan Juworski (1997:1) 

sosiolinguistik adalah studi tentang bahasa dalam konteks sosialnya dan studi 

tentang kehidupan sosial melalui linguistik. 

 Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik 

merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa dan sosial dalam kehidupan 

masyarakat sebagai objeknya.  
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 Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa sosiolinguistik sama dengan 

sosiologi bahasa. Dalam buku berjudul Pengantar Sosiologi Bahasa  yang ditulis 

oleh Chaedar (1993) mengatakan bahwa J.A. Fishman dalam mengkaji sosiologi 

dan lingusik pada awalnya menggunakan istilah sosiolinguistik pada tahun 1970, 

kemudian berubah menjadi sosial bahasa ketika tahun 1972. Sosiolinguistik atau 

mikro-sosiolingusitik dan sosiologi bahasa atau makro-sosiolinguistik memiliki 

perbedaan. Hal ini berdasarkan teori Columas dalam Wardhaugh (2006 : 13) 

mengatakan bahwa : 

 ‘Micro-sociolingustics investigates how social structure influences the 

way people talk and how language varieties and patterns of use correlate 

with social attributes such as class, sex, and age. Macro-sociolinguistics, 

on the other hand, studies what societies do with their languages, that is, 

attitudes and attachments that account for the functional distribution of 

speech forms in society, language shift, maintenance, and replacement, 

the delimitation and interaction of speech communities.’ 

   “Mikro-sosiolingustik membahas tentang bagaimana struktur sosial 

memengaruhi cara orang berbicara dan bagaimana variasi bahasa dan pola 

penggunaan berhubungan dengan atribut sosial seperti kelas, jenis kelamin, 

dan usia. Makro-sosiolinguistik mempelajari apa yang masyarakat lakukan 

dengan bahasa mereka, yaitu sikap dan keterikatan yang menjelaskan 

distribusi fungsional dari bentuk-bentuk wicara di masyarakat, peralihan 

bahasa, pemeliharaan, dan penggantian, pembatasan dan interaksi 

komunitas ujaran .” 

 

B. Variasi Bahasa 

 KBBI menjabarkan variasi bahasa menjadi dua kata yaitu variasi dan bahasa. 

Variasi (2002:1259) adalah tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula, 

sedangkan Bahasa (2002:88) adalah suatu sistem lambang atau bunyi yang 
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arbitrer  atau sewenang-wenang dan digunakan oleh anggota suatu masyarakat 

untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dengan demikian 

variasi bahasa adalah suatu sistem lambang atau bunyi yang digunakan oleh 

anggota suatu masyarakat yang memiliki perubahan dari keadaan sebelumnya. 

 Menurut Chaer dan Agustina (2014:61) variasi bahasa adalah sebuah bahasa 

yang memiliki sistem dan subsistem yang dipahami oleh semua penutur bahasa. 

Akan tetapi, walaupun penutur bahasa tersebut berada dalam masyarakat tutur 

yang sama, tidak merupakan kumpulan manusia yang terdiri atas watak atau sifat 

yang sama, maka wujud bahasa yang konkret menjadi tidak seragam. 

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa variasi bahasa 

adalah suatu sistem lambang atau bunyi yang dipahami dan digunakan oleh suatu 

anggota masyarakat tutur yang sama. Akan tetapi, bukan merupakan kumpulan 

manusia yang sama sehingga muncul ketidakseragaman. Ketidakseragaman ini 

dikarenakan beberapa faktor seperti kelas, usia, gender dan lain sebagainya. Oleh 

sebab itu, muncul variasi bahasa. 

1. Variasi Bahasa Berdasarkan Penuturnya 

 Variasi Bahasa berdasarkan Penuturnya terbagi menjadi dua yaitu Variasi 

Idiolek dan Variasi Dialek. 
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a. Variasi Idiolek 

 Variasi Idiolek adalah variasi bahasa yang yang bersifat individu atau bersifat 

perorangan. Variasi bahasa ini berhubungan dengan “warna” suara, gaya bahasa 

pemilihan kata, susunan kalimat dan sebagainya. Sehingga, membuat seseorang 

yang dekat dengan penutur, tanpa melihat penuturnya akan mengetahui siapa 

yang berbicara.  

b. Variasi Dialek 

 Variasi dialek ini terbagi menjadi tiga yaitu dialek areal, dialek temporal, dan 

dialek sosial. 

1) Dialek Areal 

Dialek Areal adalah suatu variasi bahasa yang dibawakan oleh sekelompok 

penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu wilayah, tempat atau 

area tertentu. Sehingga ketika penutur berasal dari suatu daerah yang khas 

dengan cara bicaranya, akan terlihat asal daerah penutur terebut. Dialek areal 

ini bisa disebut juga Dialek Geografi atau Dialek Regional.   

2) Dialek Temporal 

Dialek Temporal adalah suatu variasi bahasa yang digunakan oleh 

sekelompok orang pada masa tertentu. Hal ini bisa dilihat dari lafal, ejaan, 

sintaksis, morfologi dan leksikal. Nama lain dari Dialek Temporal ini adalah 

Kronolek     
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3) Dialek Sosial 

Dialek Sosial adalah suatu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok 

orang bisa berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, gender, keadaan sosial 

ekonomi, tingkat kebangsawanaan dan lain sebagainya. Dialek Sosial ini juga 

bisa disebut Sosiolek. 

 Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam Variasi Bahasa berdasarkan 

Penuturnya diambil dari teori Variasi Dialek yaitu Dialek Sosial. 

2. Variasi Bahasa Berdasarkan Keformalan 

 Variasi bahasa berdasarkan keformalan ini memiliki lima ragam bahasa yaitu 

ragam baku, ragam formal, ragam konsultasi, ragam kasual, dan ragam inti. 

a. Ragam Beku 

 Ragam beku merupakan variasi bahasa yang dipersiapkan secara matang dan 

tidak boleh diubah-ubah. Ciri-ciri ragam baku biasanya memiliki kalimat yang 

panjang, bersifat kaku, dan memiliki kata-kata yang lengkap. Maka dari itu, 

penutur ataupun pendengar ragam baku diharapkan serius dan memberikan 

perhatian penuh. Ragam baku merupakan ragam bahasa yang paling formal. 

b. Ragam Formal 

 Ragam formal hampir mirip dengan ragam baku. Akan tetapi, variasi bahasa 

ini digunakan pada situasi formal seperti pidato kenegaraan, rapat dinas dan 

sebagainya. Kaidah ragam resmi telah ditetapkan sebagai suatu standar.  
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c. Ragam Konsultatif 

 Ragam konsultatif merupakan variasi bahasa yang paling oprasional. 

Kedudukan variasi bahasa ini berada diantara ragam bahasa formal dan ragam 

bahasa informal.  

d. Ragam Kasual 

 Ragam bahasa kasual merupakan variasi bahasa yang digunakan pada situasi 

yang tidak formal. Variasi bahasa ini banyak menggunakan bahasa yang ujaran 

dan bentuk katanya dipendekkan. Kosakata yang digunakan terdapat leksikal 

dialek dan dialek daerah. Struktur morfologi dan sintaksis seringkali normatif 

tidak digunakan.  

e. Ragam Intim 

 Ragam intim merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh orang yang 

hubungannya sudah dekat. Ciri-ciri variasi bahasa ini adalah bahasa yang tidak 

lengkap, pendek-pendek dan dengan artikulasi yang tidak jelas. Hal ini 

disebabkan karena penutur dan lawan tuturnya saling mengetahui apa yang 

dibicarakan. 

 Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam Variasi Bahasa berdasarkan 

Keformalan diambil dari Ragam Kasual dan Ragam Intim. 
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3. Variasi Bahasa berdasarkan Status Sosial 

 Variasi bahasa berdasarkan Status dibagi menjadi delapan kelompok yaitu 

slank, vulgar, basilek, akrolek, kolokial, argon, jargon, dan ken. 

a. Akrolek 

 Akrolek adalah variasi sosial yang paling tinggi statusnya daripada variasi 

bahasa yang lain. Oleh sebab itu, variasi sosial ini, biasa digunakan oleh orang-

orang kalangan kerajaan, bangsawan dan sebagainya.  

b. Basilek 

  Basilek adalah variasi sosial yang dipandang masyarakatnya rendah. Pada 

bahasa Inggris yang menggunakan variasi bahasa ini biasanya adalah cowboy dan 

buruh tambang. 

c. Vulgar 

 Vulgar adalah variasi sosial yang digunakan oleh orang-orang yang kurang 

berpendidikan atau tidak menempuh pendidikan sama sekali. Pada zaman 

Romawi sampai abad pertengahan orang-orang pintar menggunakan bahasa Latin. 

Sedangkan orang-orang pada umumnya menggunakan bahasa Romawi. Inilah 

yang disebut Vulgar. 

d. Slang 

Slang adalah variasi sosial yang digunakan oleh sekelompok orang yang khusus 

dan terbatas. Variasi bahasa ini bersifat khusus dan rahasia sehingga informasi 
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yang disampaikan hanya dimengerti oleh orang-orang yang menggunakan bahasa 

Slank ini .  

e. Kolokial 

 Kolokial adalah variasi sosial yang digunakan pada percakapan sehari-hari. 

Variasi sosial ini lebih berfokus pada percakapan lisan bukan bahasa tulisan. 

Variasi bahasa ini juga tidak ada hubungannya antara golongan atas maupun 

golongan bawah. Karena yang terpenting adalah kontes pada pemakaiannya.  

f. Jargon 

 Jargon adalah variasi sosial yang  digunakan pada kelompok tertentu. Akan 

tetapi, berbeda dengan Slank. Variasi sosial ini tidak bersifat rahasia, hanya saja 

orang pada umumnya tidak mengerti dengan kosakata yang digunakan oleh 

kelompok tersebut. 

g. Argot 

 Argot adalah variasi sosial yang digunakan pada orang yang memiliki profesi-

profesi tertentu secara terbatas. Variasi sosial ini bersifat rahasia sehingga orang-

orang yang satu profesi saja yang mengerti. Ciri khas argot terletak pada 

kosakatanya.   



20 

 

h. Ken   

 Ken adalah variasi sosial yang bertujuan untuk mengambil simpati orang-

orang. Variasi sosial ini memiliki ciri-ciri bernada memelas, penuh dengan 

kepura-puraan, dan dibuat merengek-rengek. 

 Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam Variasi Bahasa berdasarkan 

Status Sosial diambil dari teori Kolokial. 

4. Variasi Bahasa Berdasarkan Gender 

 Penggunaan kata gender terkadang disamakan dengan istilah seks. Akan tetapi, 

menurut Coates dalam Wray (1998:40) menjelaskan perbedaan seks dengan 

gender. seks lebih condong pada perbedaan biologis, sedangkan gender adalah 

istilah untuk menggambarkan kategori yang dibangun secara sosial berdasarkan 

jenis kelamin. Maksud Coates disini adalah identitas kita yang kita miliki sebagai 

laki-laki maupun perempuan dibentuk sampai tingkat tertentu oleh lingkungan 

kita.  

 Adapun istilah-istilah dalam gender yaitu, feminin dan maskulin. Feminin 

menurut KBBI (2002:315) adalah hal yang menyerupai wanita atau suatu hal 

yang bersifat kewanitaan. Ada berbagai macam sifat feminin yaitu berperasaan, 

lembut, mudah menangis dan sebagainya. Sedangkan maskulin menurut KBBI 

(2002:720) adalah hal yang bersifat jantan. Sifat-sifat maskulin yaitu berfikir 
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berdasarkan logika, dominan, kuat dan sebagainya. Pada umumnya laki-laki 

bersifat maskulin sedangkan perempuan bersifat feminin.  

     Tidak hanya tingkah laku atau sifat-sifat yang bisa terlihat maskulin atau 

feminin. Tutur kata dan cara bicara juga dapat menentukan seseorang bergender 

maskulin atau feminin. Contohnya kelompok ibu-ibu arisan dengan bapak-bapak 

ronda. Pada masing-masing kelompok akan terlihat ciri-ciri variasi bahasa 

berdasarkan gender. 

C. Variasi Bahasa Danseigo dan Joseigo 

 Pengertian danseigo berdasarkan arti kata adalah dansei (男性) dalam kamus 

Jepang-Indonesia yang ditulis oleh Matsura (2014:134) memiliki arti pria atau 

kaum pria sedangkan go (語) adalah bahasa. Jadi danseigo adalah bahasa kaum 

pria. Sudjianto dan Dahidi (2004:204) mengatakan bahwa danseigo adalah bahasa 

yang kuat sekali kecenderungannya dengan penutur pria. 

 Sedangkan pengertian joseigo berdasarkan arti katanya adalah josei (女性) 

menurut kamus Jepang-Indonesia yang ditulis oleh Matsura (2014:337) memiliki 

arti wanita atau kaum wanita sedangkan go (語) adalah bahasa. Jadi joseigo 

adalah bahasa kaum wanita. Sudjianto dan Dahidi (2004:204) mangatakan bahwa 

joseigo adalah sebuah variasi bahasa Jepang yang secara khusus dipakai oleh 

kaum wanita sebagai suatu refleksi feminitas mereka. 
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 Adapun untuk menentukan variasi bahasa danseigo dan joseigo, peneliti 

menggunakan teori milik Kato. Kato dalam Sudjianto (2004:28) mengatakan 

bahwa ada tiga hal yang membedakan bahasa perempuan dan bahasa laki-laki 

yaitu Shuujoshi (partikel akhir), Kandoushi (Interjeksi) dan Ninsyou Daimeishi 

(Kata ganti orang). 

1. Shuujoshi 

 Shuu (終) yang berasal dari kata owaru (終わる) menurut kamus Jepang-

Indonesia yang ditulis oleh Matsuura (2014:781) memiliki arti berakhir, habis, 

selesai, atau usai. Sedangkan joshi(助詞) menurut kamus Jepang Indonesia yang 

ditulis oleh Edizal (2013:185) merupakan kata bantu. T.Chandra (2013) 

mengatakan bahwa joshi bisa diartikan sebagai partikel sebuah kalimat. Dengan 

kata lain shuujoshi memiliki arti kata bantu yang ada pada akhir kalimat. Definisi 

shuujoshi yang lain menurut Park (1991) yaitu : 

 終助詞というのは、助詞の一種で、主として文の終わりに付い

て疑問・感動・強め・禁止などの意味を表す語である。だからこそ、

日常生活の会話には欠かすことのできないものであって、もし、それ

を使わずに話すとなれば、親近感のない、ただ客観的事実を述べるだ

けの索漠とした堅い対話になってしまうであろう。 

 Shuujoshi to iu no wa, joshi no isshu de, shutoshite bun no owari ni 

tsuite gimon kandou tsuyome kinshi nado no imi o arawasu go de aru. Dakara 

koso, nichijou seikatsu no kaiwa ni wa kakasu koto no dekinai mono de atte, 

moshi, sore o tsukawazu ni hanasu to nareba, shinkin-kan no nai, tada 

kakkanteki jijitsu o noberu dake no sakubaku to shita katai taiwa ni natte 

shimaudearou. 
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 Shuujoshi adalah sejenis partikel yang utamanya berada di akhir 

kalimat yang mengungkapkan makna keraguan, kesan, penguatan, larangan 

dan lain-lainnya. Maka dari itu, hal ini sangat diperlukan untuk percakapan 

sehari-hari, dan ketika berbicara tanpa menggunakannya, itu akan menjadi 

dialog yang kaku, Ini akan menjadi dialog yang sulit dengan hanya sekedar 

objek untuk mendeskripsikan fakta objektif. 

 Shuujoshi sering digunakan secara lisan. Sehingga shuujoshi memiliki banyak 

makna. Contohnya seperti makna keraguan, kesan, penguatan, larangan dan lain-

lainnya. Makna yang ingin disampaikan tergantung shuujoshi apa yang digunakan. 

Berikut merupakan macam-macam shuujoshi dan penjelasan maknanya.   

a. かしら ‘kashira’ 

 かしら  “kashira” merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir 

kalimat atau disebut dengan shuujoushi. Menurut Makino (1988:181)かしら 

“kashira” memiliki arti “I wonder” yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia 

yaitu aku bertanya-tanya. Secara etimologi  かしら “kashira” sama dengan ～か

しらない “~ka shiranai” yang memiliki arti “ I don’t know (if) ~ ”. Menurut T. 

Chandra (2013:154) dan Chino (2004) shuujosuhi かしら “kashira”digunakan 

pada saat  : 

1) Menunjukan perasaan ragu-ragu atau ketidak pastian akan sesuatu dan 

bertanya kepada diri sendiri. 

これ、誰のメガネかしら。 

Kore, dare no megane kashira. 

Ini, Kacamata milik siapa ya? 
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2) Menunjukan pertanyaan dengan halus. 

今帰ってもいいのかしら。 

Ima kaette mo ii no kashira. 

Apa kiranya saya boleh pulang sekarang? 

3) Menunjukan harapan dan permohonan yang tak langsung.  

今晩私の宿題を手伝ってくれるかしら。 

Konban watashi no syukudai wo tetsudatte kureru kashira. 

Kiranya apakah kamu mau membantu saya dengan tugas saya malam ini? 

b. かな ‘kana’ 

 かな “kana” merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir kalimat 

atau disebut dengan shuujoushi. Menurut Makino (1988:182) かな  “kana” 

memiliki arti “I wonder” atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti aku bertanya-

tanya. Secara etimologi  かしら “kashira” sama dengan ～かしらない “~ka 

shiranai” yang memiliki arti “ I don’t know (if) ~ ”. Menurut T. Chandra 

(2013:154) dan Chino (2004) shuujoshi  かな “kana” digunakan pada saat: 

1) Menunjukan perasaan ragu-ragu atau ketidak pastian akan sesuatu dan sebuah 

pertanyaan kepada diri sendiri. 

石田さんはどこにいるかな。 

Ishida-san wa dokoni iru kana. 

Ishida ada dimana ya. 

2) Menunjukan sebuah pertanyaan akan sesuatu, biasanya digunakan kaum laki-

laki. 

今何時かな。 



25 

 

Ima nanji kana. 

Sekarang jam berapa sih? 

3) Menunjukan harapan atau permohonan akan sesuatu. 

この仕事頼んでいいかな。 

Kono shigoto tanonde ii kana. 

Bisaka saya meminta anda mengerjakan pekerjaan ini? 

c. さ/さぁ ‘sa/saa’ 

 さ/さぁ “sa/saa” merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir 

kalimat atau disebut dengan shuujoushi. Menurut Makino (1996:358) さ/さぁ 

“sa/saa” memiliki arti “you know, sure atau i tell you”yang dalam bahasa 

Indonesia memiliki arti kamu tahu, tentu, atau aku beritahu kamu. Shuujoushiさ/

さぁ “sa/saa” hampir sama penggunaannya dengan partikel ね、とも、よ

“ne, tomo, yo”. Menurut T. Chandra (2013:154) dan Chino (2004) shuujoshi さ

/さぁ “sa/saa”biasa digunakan pada saat:  

1) Menunjukan perasaan tegas dalam pernyataan. 

そのこと当たり前さ。 

Sono koto atarimae sa. 

Hal seperti itu memang seharusnya 

 

2) Menunjukan jawaban yang kritis terhadap sesuatu. 

あの人のやりそうなことさ。 

Ano hito no yarisou na koto sa. 

Itulah hal yang ingin dia kerjakan. 

 

3) Menarik perhatian si pendengar. 
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だからさ、彼はきっと賛成しないさ。 

Dakara sa, kimi wa kitto sansei shinai sa.  

Makanya, dia pasti setuju deh ! 

d. ぜ ‘ze’ 

 ぜ “ze” merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir kalimat atau 

disebut dengan shuujoushi . Menurut Chisato (1988:48) shuujoshi ぜ“ze” sama 

fungsinya dengan shuujoshi ぞ “zo”. Menurut T. Chandra (2013:154) dan Chino 

(2004) memiliki makna sebagai berikut : 

1) Digunakan kaum laki-laki dan perempuan yang berusia lanjut pada orang 

yang akrab hubungannya untuk mengambil perhatian atau mengeraskan nada 

ucapan. 

そうした方がいいぜ。 

Soushita  houga ii ze. 

Lebih baik kita lakukan begitu. 

2) Dipakai untuk sebuah pernyataan kepada seseorang atau memamerkan 

kemauan. 

先に行くぜ。 

Saki ni iku ze. 

Saya pergi dulu. 

e. ぞ ‘zo’ 

 ぞ “zo” merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir kalimat atau 

disebut dengan shuujoushi. Menurut Chisato (1988:48) shuujoshi ぜ“ze” sama 

fungsinya dengan shuujoshi ぞ “zo”. Sedangkan menurut Makino (1988:182) ぞ 
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“zo” memiliki arti “I tell you, I’m telling you atau you know” yang dalam bahasa 

Indoneisa memiliki arti aku beritahu kamu, aku sedang memberitahumu atau 

kamu tahu. Menurut T. Chandra (2013:154) dan Chino (2004) memiliki makna 

sebagai berikut : 

1) Digunakan kaum laki-laki terhadap orang yang dirasa akrab atau lebih rendah 

kedudukannya untuk mengambil perhatian atau mengeraskan nada ucapan. 

もういいかい、なげるぞ！ 

Mou ii kai, nageruru zo! 

Sudah siap? Aku lempar nih! 

2) Berbicara terhadap diri sendiri untuk menunjukan perasaan sendiri terhadap 

sesuatu.  

今度は負けないぞ。 

Kondo wa makenai zo. 

Kali ini pasti tidak akan kalah. 

3) Menunjukan suatu perintah atau ancaman. 

今度そんなことしたら、絶対に許さないぞ！ 

Kondo sonna koto shitara, zettai ni yurusanai zo! 

Jika kamu melakukan itu lagi, kamu tidak akan lolos.  

f. な/なぁ ‘na / naa’ 

 な /なぁ  “na/naa” merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir 

kalimat atau disebut dengan shuujoshi. Menurut Chisato (1988:46) shuujoshi な/

なぁ “na/naa”sama fungsinya dengan shuujoshi ね/ねぇ “ne / nee”.  Menurut 

Makino (1996:193) なぁ“na/naa” memiliki arti “how~!, What~!,  atau I wish” 
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yang dalam bahasa Indonesia berarti betapa ~ !, Apa ~!, atau saya harap. Biasanya 

digunakan sebagai berikut : 

1) Bisa menunjukan perasaan positif maupun negatif. 

すばらしい映画だなぁ。 

Subarashi eiga da naa. 

Filem yang luar biasa. 

 

2) Mengespresikan perasaan atau pendapat sendiri. 

彼は良くたべるなあ。 

Kare wa yoku taberu naa. 

Dia makan dengan baik. 

 

3) Menunjukan permintaan atau harapan. 

車があったらいいなあ。 

Kuruma ga attara ii naa. 

Aku harap aku memiliki mobil. 

4) Menunjukan pertanyaan untuk mendapatkan kepastian. 

Pada penggunaannya digunakan seperti nada bertanya. 

A : その空は綺麗だな。 

 Sono sora wa kirei da na. 

 Langit itu indah ya? 

B :うん、綺麗だ。 

 Un, kirei da. 

 Iya, Cantik 

5) Menunjukan penonjolan yang tegas.  

あの人たち、何を考えているのかわからないな。 

Anohitotachi, nani wo kangaete iru no ka wakanarai na 

Saya tidak bisa mengerti tentang apa yang dipikirkan mereka. 

 

6) Menarik perhatian si pendengar. 
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Pada penggunaannya berada di pertengahan kalimat. 

あのな、聞きたいことがある。 

Ano na, kikitai kotoga aru.. 

Anu gini, ada yang ingin kubicarakan. 

g. ね/ねぇ ‘ne / nee’ 

 ね/ねぇ “ne / nee” merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir 

kalimat atau disebut dengan shuujoshi. Menurut Makino (1996:358) さ /さぁ 

“sa/saa” memiliki arti “you know, sure atau i tell you”. Shuujoushiさ/さぁ 

“sa/saa” hampir sama penggunaannya dengan partikel ね、とも、よ“ne, 

tomo, yo”. Menurut T. Chandra (2013:154) dan Chino (2004) memiliki makna 

sebagai berikut : 

1) Menunjukan perasaan kagum, pujian dan lain sebagainya. 

きれいな花ねぇ。 

Kirei na hana nee. 

Alangkah cantiknya bunga ini ! 

 

2) Mengespresikan perasaan atau pendapat sendiri. 

かわいそうですね。 

Kawai sou desu ne. 

Kasihan ya.. 

 

3) Menunjukan pertanyaan untuk mendapatkan kepastian. 

Pada penggunaannya digunakan seperti nada bertanya. 

あなたは日本の留学生です ね。 

Anata wa nihon no ryuugakusei desu ne. 

Kamu mahasiswa asing dari Jepang kan? 
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4) Menunjukan permintaan atau harapan secara halus. 

またいらっしゃいね。 

Matta irasshai ne. 

Nanti datang lagi ya ! 

5) Menunjukan penonjolan yang tegas.  

あの人たち、何を考えているのかわかりませんね。 

Anohitotachi, nani wo kangaete iru no ka wakarimasen ne 

Saya tidak bisa mengerti tentang apa yang dipikirkan mereka. 

 

6) Menarik perhatian si pendengar. 

Pada penggunaannya berada di pertengahan kalimat. 

でもね、毎日忙しいばかりで、暇がありません。 

Demo ne, mainichi isogashii bakari de, hima ga arimasen. 

Tapi, Saya setiap hari selalu sibuk, dan tidak memiliki waktu luang. 

h. よ ‘yo’ 

 よ “yo” merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir kalimat atau 

disebut dengan shuujoushi. Menurut Makino (1988:543) よ “yo” memiliki arti 

“ I tell you, I’m telling you atau you know”yang dalam bahasa Indonesia 

memiliki arti Aku beri tahu kamu, aku memberi tahumu, atau kamu tahu. 

Shuujoshi  よ “yo” dapat digabungkan dengan shuujoushi な/なぁ “na/naa” atau 

ね/ねぇ “ne / nee”. Menurut T. Chandra (2013:154) dan Chino (2004) memiliki 

makna sebagai berikut : 
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1) Menunjukan perasaan memastikan ditandai dengan adanya  penekanan pada 

nada ucapan. 

いいですよ 

Ii desu yo 

Boleh saja ! 

 

2) Menunjukan perasaan yang tegas pada kalimat perintah, larangan, mengajak 

dan sebagainya. 

約束を忘れないよ。 

Yakusoku wo wasurenai yo. 

Jangan lupa dengan janjimu ! 

 

3) Menunjukan perasaan keberatan atau mencela saat menggantikan kata ganti 

tanya untuk menunjukan kata ganti tanya. 

なぜ僕に言わなかったのだよ。 

Naze boku ni iwanakatta da yo. 

Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku. 

 

4) Memberikan tanggapan terhadap ucapan atau pernyataan orang lain dengan 

pasti atau menyatakan sebaliknya. 

A: あなたはマレシーア人ですか。 

A: Anata wa Mareshiia jin desuka. 

A: Kamu orang Malaysia? 

 

B: いいえ、インドネシア人ですよ。 

B: iie, Indoneshia jin desu yo. 

B : Bukan, Saya orang Indonesia. 

5) Menunjukan suatu permohonan (kadang lebih keras dari ne) 

私の家にも来てくださいよ。 

Watashi no ie ni mo kitekudasai yo. 

Kunjungilah rumah saya juga. 
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6) Menunjukan omelan atau menghina. 

あの人は仕事が出来ないわよ。 

Ano hito wa shigoto ga dekinai wa yo. 

Ia hanya tidak dapat melaksanakan pekerjaan! 

i. わ ‘wa’ 

 わ ‘wa’ merupakan salah satu partikel yang digunakan diakhir kalimat atau 

disebut dengan shuujoushi. Shuujoshi わ  ‘wa’ dapat digabungkan dengan 

shuujoushi よ  “yo” saja, ね /ねぇ  “ne / nee” saja, atau dua-duanya dapat 

digunakan. Menurut T. Chandra (2013:154) dan Chino (2004) memiliki makna 

sebagai berikut : 

1) Memperlembut dan memperhalus nada ucapan dalam satu pernyataan. 

私もみんなと一緒に行きますわ。 

Watashi mo minna to issyo ni ikimasu wa. 

Saya juga akan pergi bersama-sama kalian. 

2) Menunjukan rasa kagum, menyerah, kecewa dan sebagainya. 

今日はずいぶん暑いわね。 

Kyou wa zuibun atsui wa ne. 

Hari ini panas sekali ya. 

2. Kandoushi 

 Sudjianto (2004:169) mengatakan bahwa Kandoushi adalah salah satu kelas 

kata yang termasuk ke dalam jiritsugo tidak dapat berubah bentuknya, tidak bisa 

menjadi subjek, keterangan dan konjugasi.  



33 

 

 Menurut Iwabuchi Tadasu dalam Sudjianto (2004:169) mengatakan bahwa 

kelas kata ini, menyatakan perasaan pembicara sehingga, kelas kata ini lebih 

digunakan pada ragam lisan. Ragam lisan ini dikelompokan menjadi tiga 

kelompok yaitu : 

a. Kandou 

Kandou adalah kandoushi yang mengekspresikan emosi seperti rasa senang, 

sedih, marah, takut, terkejut khawatir, kecewa dan sebagainya. Yang termasuk 

dalam kelompok kandoushi adalah aa, ara, oyaoya, chikusyou, are, dore, oo, 

e, ee, ya, hora, maa, hahaa, yareyare dan lain sebagainya.  

Contoh : 

男 ：疲れちゃたんだね 

Otoko : Tsukarechata n da ne. 

Pria : Kelelahan ya. 

女 ：まあ、自分の時間がないよね。 

Onna : Maa, Jibun no jikan ga nai yo ne. 

Wanita : Yah begitulah, tidak ada waktu untuk diri sendiri. 

b. Yobikake  

Yobikake adalah kandoushi berfungsi untuk memanggil, mengajak, 

menghimbau atau dapat diucapkan sebagai peringatan terhadap orang lain. 

Yang termasuk dalam kelompok yobibake adalah moshi-moshi, kora, kore, 

nee, oo, oi, yai, yaa, sore dan lain sebagainya. 

Contoh : 

男 :もしもし、山田さん、ドノです。 

Otoko : moshi moshi, Yamada san, Dono desu. 
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Pria : Halo, Yamada, saya Dono. 

c. Outou 

Outou adalah kandoushi yang tidak hanya berfungsi untuk menyatakan 

jawaban, akan tetapi juga menyatakan tanggapan dan reaksi terhadap 

tanggapan dari tuturan orang. Yang termasuk dalam kelompok Outou adalah 

oo, ee, iya, iie, hai, un, uun, sou dan lain sebagainya. 

Contoh :  

男 ：会社をやめるんだって？ 

Otoko : Kaisya wo yamerun date. 

Pria : Katanya mau berhenti bekerja. 

女 ：ええ。今月いっぱいで。 

Onna : Ee. Kongetsu ippai de. 

Wanita : Iya sampai akhir bulan ini. 

3. Ninsyou Daimeishi 

   Ninsyou (人称 ) yang memiliki arti menurut weblio yaitu person yang 

memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu orang. Sedangkan daimeishi (代名詞) 

memiliki arti pronoun yang dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Jadi, 

Ninsyou Daimeishi (人称代名詞) yaitu kata ganti orang. 

 Ninsyou Daimeishi menurut Terada dalam Sudjianto dan Dahidi (2004:160) 

membagi Ninsyou Daimeishi menjadi tiga kategori. Jisyou, Taisyou, dan Tasyou. 
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a. Jisyou 

 Jisyou digunakan oleh penutur saat menunjukan diri sendiri atau sesuatu yang 

berhubungan dengan diri sendiri. Dalam bahasa Indonesia bisa diartika saya, aku, 

kita, kami, dan (benda apa)ku 

1) 私 ‘Watashi’ 

私は４７歳、サラリーマン。 

Watashi wa 47 sai, sarariiman. 

Saya berumur 47 tahun, pekerja kantoran. 

2) 私達 ‘Watashi tachi’ 

私達は楽しむ。 

Watashi tachi ha tanoshimu. 

Kami menikmati. 

3) わたくし ‘Watakushi’ 

わたくしがあなたくらいの歳には、毎日三十分必ず練習したものでご

ざいますよ。 

Watakushi ga anta kurai no toshi ni wa, mainichi san juu pun kanarazu 

rensyuu shita mono de gozaimasu yo. 

Ketika saya seusiamu, saya berlatih setiap hari selama tiga puluh menit. 

4) 僕 ‘Boku’ 

僕はもう子供じゃない。 

Boku wa mou kodomo jyanai. 

Aku sudah bukan anak kecil lagi. 

5) 僕ら ‘Bokura’ 

未来は僕らの手の中にある。 
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Mirai wa bokura no te no naka ni aru. 

Masa depan ada di tangan kita. 

6) 僕達 ‘Boku tachi’ 

僕達は、これからもっと強くなる。 

Boku tachi wa, kore kara motto tsuyoku naru. 

Mulai sekarang kami akan bertambah kuat. 

7) 俺 ‘Ore’ 

な、何ビビってんだ？俺は… 

Na, nani bibi tte n da? Ore wa … 

Ke, kenapa aku takut? 

8) 俺達 ‘Ore tachi’ 

俺達は友達だろう？ 

Ore tachi wa tomodachi darou? 

Kita berteman kan? 

9) あたし ‘Atashi’ 

あ、あたしは女の子よ。 

A. atashi wa onna no ko yo. 

Sa, Saya anak perempuan loh. 

10) あたしたち ‘Atashi tachi’ 

ほかのものも、あたしたちといっしょに動いてるのかしら？ 

Hokano mono mo, atashi tachi to issyo ni hataraiteru no kashira? 

Aku ingin tahu apakah semua hal berjalan bersama kita. 

11) 自分 ‘Jibun’ 

自分の父母の従姉妹という親族関係。 
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Jibun ni fubo no itoko to iu shinzoku kankei. 

Sepupu orang tua saya disebut hubungan anggota keluarga. 

12) うち ‘Uchi’ 

うちの息子は６歳です。 

Uchi no musuko wa 6 sai desu. 

Anak laki-laki saya berumur 6 tahun. 

b. Taisyou 

 Taisyou digunakan oleh penutur saat menunjukan lawan bicara atau sesuatu 

yang berhubungan dengan lawan bicara. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan 

anda, kamu, kalian, dan (benda milik)mu. 

1) あなた ‘Anata’ 

あなたは違う 

Anata wa chigau. 

Kamu salah. 

2) あなたたち ‘Anata tachi’ 

あなたたちは学生ですか。 

Anata tachi wa gakusei desu ka. 

Kalian siswa ya? 

3) あんた ‘Anta’ 

あんたって、本当に遥にはあまいんだから。 

Anta tte, hontou ni haruka ni amai n dakara. 

Karena kamu terlalu memanjakan haruka.  
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4) あんたたち ‘Anta tachi’ 

あんたたちは？双子。 

Anta tachi wa? Futago. 

Apa kalian kembar? 

5) 君 ‘Kimi’ 

君は美しい。 

Kimi wa utsukushii. 

Kamu cantik. 

6) 君たち ‘Kimi tachi’ 

君たちに言ったって、どうにもならんよ。 

Kimi tachi ni itta tte, dou ni mo naran yo. 

Ku ceritakan pada kalian pun tak ada gunannya. 

7) お前 ‘Omae’ 

お前がうらやましいよ。 

Omae ga urayamashii yo. 

Aku iri padamu. 

8) お前ら ‘Omaera’ 

お前らに見せてやるぞ。 

Omaera ni misete yaru zo. 

Aku akan memperlihatkan pada kalian. 

9) お前たち ‘Omae tachi’ 

お前たちは嘘つきだ。 

Omae tachi wa uso tsuki da. 

Kalian semua bohong. 
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10) 貴様 ‘Kisama’ 

貴様はバカだ。 

Kisama wa baka da. 

Kamu Bodoh. 

c. Tasyou 

 Tasyou digunakan oleh penutur saat menunjukan benda atau orang lain selain 

pembicara dan lawan bicara. Tasyou terbagi dalam  empat macam yaitu Kinsyou, 

Chuusyo, Ensyou dan Futeisyo. 

a. Kinsyou 

Kinsyou digunakan oleh penutur untuk menunjukan pada orang ketiga yang 

sedang dekat dengan dirinya.  

a) この方 ‘Kono kata’ 

この方は全盲です。 

Kono kata wa zenmou desu. 

Orang ini buta total. 

b) こいつ ‘Koitus’ 

さあ、こいつをどう思う？ 

Saa, koitsu wo dou omou? 

Hey, menurutmu orang ini gimana? 

c) この人 ‘Kono hito’ 

この人はすごい。 

Kono hito wa sugoi. 

Orang ini keren. 

d) この人達 ‘Kono hito tachi’ 
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この人たちはみな私の息子です。 

Kono hito tachi wa mina watashi no musuko desu. 

Anak-anak ini semuanya adalah anak laki-laki saya. 

b. Chuusyou 

Chuusyou digunakan oleh penutur saat menunjukan orang yang dekat dengan 

lawan bicara.  

a) その方 ‘Sonokata’ 

その方をご案内しろ。 

Sono kata wo go annai shiro. 

Bimbing orang itu. 

b) そいつ ‘Soitsu’ 

でも誰なんだ、そいつは？ 

Demo dare nanda, soitsu wa? 

Tapi siapa dia? 

c) その人’Sono  hito’ 

その人はどのような人ですか？ 

Sono hito wa dono you na hito desuka. 

Orang seperti apa orang itu? 

d) その人達 ‘Sono hito tachi’ 

その人達の名前を全て覚えているわけではない。 

Sono hito tachi no namae wo subete oboete iru wake de wa nai. 

Saya tidak ingat semua nama orang-orang itu. 

c. Ensyou 

 Ensyou digunakan oleh penutur saat menunjukan orang yang jauh. Baik jauh 

dari pembicara maupun lawan bicara.  
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a) あのかた ‘Anokata’ 

あの方に頼めばよいですか。 

Ano kata ni tanomeba yoi desu ka.. 

Baguskah jika saya bertanya pada orang itu? 

b) あいつ ‘Aitsu’ 

あいつは確かさっきロビーにいた。 

Aitsu wa tashika sakki robii ni ita. 

Dia yang tadi di lobi kan? 

c) 彼 ‘Kare’ 

彼は私の彼氏です。 

Kare wa watashi no kareshi desu. 

Dia adalah pacar saya. 

d) 彼ら ‘Karera’ 

彼らは強い。 

Karera wa tsuyoi. 

Mereka semua kuat. 

e) 彼女 ‘Kanojo’ 

彼女の彼氏。 

Kanojo no kareshi. 

Dia pacaran dengan dia. 

f) 彼女たち ‘Kanojo tachi’ 

彼女達は先生です。 

Kanojo tachi wa sensei desu. 

Mereka adalah guru. 

g) あの人 ‘Ano hito’ 

あの人は誰？ 

Ano hito wa dare? 
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Orang itu siapa? 

h) あの人たち ‘Ano hito tachi’ 

もう一度あの人たちに会いたいの。 

Mou ichi do ano hito tachi ni aitai no. 

Aku mau meliat orang-orang itu sekali lagi? 

d. Futeisyou 

 Futeisyou digunakan oleh penutur saat penutur tidak mengetahui suatu benda, 

dan benda yang ditunjuk tidak jelas.  

a) どいつ ‘Doitsu’ 

どいつもこいつもばかばっかりだ。 

Doitsu mo koitsu mob aka bakkari da 

Entah dia atau anak itu, bodohnya kelewatan. 

 

b) だれ ‘Dare’ 

誰だお前は？ 

Dare da omae wa? 

Kamu siapa? 

 


