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BAB IV  

ANALISIS DATA  

A. Analisis Data 

 Berikut merupakan uraian penulisan analisis variasi danseigo dan joseigo 

berdasarkan shuujoshi, kandoushi¸dan ninsyou daimeishi disertai dengan gender 

penuturnya. 

1. Shuujoshi 

 Pada penelitian variasi danseigo dan joseigo berdasarkan shuujoshi dalam 

drama 49 (Forty Nine) ini, peneliti menemukan ada 14 macam shuujoshi. Berikut 

merupakan contoh kalimat shuujoshi yang dibagi dalam setiap penutur baik laki-

laki maupun perempuan yang berada dalam  tabel. 

 

No Shuujoshi Contoh Kalimat 

Jumlah 

Data 

♠ 

1 かな タマネギ？今夜がカレーかな？(EP 1 - 245)   
27 

2 さ/さぁ 俺は暖の父親さ。(EP 3 - 93) 
48 

3 ぜ 軽いぜ。体がえらく軽い。(EP 1 - 299) 
12 

4 ぞ 
あまりしつこいと、生活指導の先生呼ぶぞ。 

(EP 2 - 94) 

15 

Tabel 4.1.1a 

Variasi Danseigo berdasarkan Shuujoshi  
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5 な/なぁ 俺もそう思ったとこあるけどな。(EP 2 - 190) 
106 

6 ね/ねぇ よかったですね。(EP 2 - 233) 
87 

7 よ 笑ってないで説明してくれよ。(EP 2 - 50) 
200 

8 よな そういうキャラだよな。(EP 1 - 296) 
16 

9 よね 高見さんですよね。(EP 2 - 127) 
10 

10 わ えっ、なくしたわ。もう思いっきり。(EP 7 - 128) 
2 

11 わね 
同窓会の友達や、近所にママの友から,「いいわねお

宅のご主人は」って。(EP 2 - 291) 

1 

 
Total 524 

 Kemudian berikut merupakan contoh kalimat macam-macam shuujoshi yang 

digunakan penutur perempuan.  

  

No Shuujoshi Contoh Kalimat 

Jumlah 

Data 

♥ 

1 かしら 
暖がお友達つれてくるなんて何年ぶりかしら。(EP 3 - 

78) 

4 

2 かな どれがいいかな？(EP 4 - 49) 
9 

3 さ/さぁ 
でもさ、浮気の誤解も解けたんだし、亡くなった人に

は勝てないともいうから。(EP 6 - 118) 

4 

4 な/なぁ 
なんなのよそれ。幸せってお金じゃないでしょう。な

あー。(EP 2 - 255) 

7 

5 ね/ねぇ あー、そうね。(EP 1 - 77) 
80 

6 よ そうよ暖(EP 2 - 256) 
139 

Tabel 4.1.1b 

Variasi Joseigo berdasarkan Shuujoshi  
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7 よね なくなられたのよね。(EP 1 - 158) 
19 

8 わ 泣いてないわ。(EP 1 - 224) 
24 

9 わね 特に女子の場合わね (EP 1 - 135) 
11 

10 わよ 違うわよ。(EP 1 - 246) 
22 

11 わよね まあ、言える相手じゃないわよね。( EP 4 - 104) 
2 

 
Total 321 

 Dari beberapa contoh kalimat diatas berikut merupakan penjelasan 8 

shuujoshi yang diambil dari 14 shuujoshi yaitu かな “kana”, さ“sa”, ぞ“zo”, な

“na,  ね“ne”, よ“yo”, わ“wa” dan わね“wane” yang akan di jelaskan pada 

berdasarkan penutur laki-laki maupun perempuan : 

a. Penutur Laki-laki 

 Berikut merupakan analisis data shuujoshi yang dituturkan oleh penutur yang 

bergender laki-laki. 

1) かな  ‘Kana’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 36 data shuujoshi かな “kana”. Data shuujoshi 

かな “kana” yang ditemukan peneliti, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 

27 data.   

 Data (EP 1 - 245)  ♠ 

 Kagami Aiko   : そんなに涙が見たい？ 

    Sonna ni namida ga mitai? 
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    Sebegitunya kamu ingin sekali melihat air mataku? 

 Kagami Motoi  : えっ？ 

    Ee? 

    Eh? 

 Kagami Aiko  :これでいい？ 

    Kore de ii? 

    Ini sudah cukup? 

 Kagami Motoi :  タマネギ？今夜がカレーかな？ 

    Tamanegi? konya ga karee kana? 

    Bawang? Malam ini kare kah? 

 

 Data (EP 1 - 245) ini diucapkan ketika Kagami Motoi yang berada di dalam 

tubuh Kagami Dan melihat Kagami Aiko meneteskan air mata. Lalu Kagami 

Motoi mengatakan bahwa Kagami Aiko mengeluarkan air mata karena bawang 

dan menebak bahwa malam ini akan makan kare. Maka dari itu menggunakan 

shuujoshi かな “kana” untuk menunjukan sebuah pertanyaan . 

2) さ/さぁ  ‘Sa/Saa’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 52 data shuujoshiさ“sa”. Data shuujoshiさ“sa” 

yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 48 data. 

 Data (EP 3 - 93) ♠ 

 Inoue Satoshi  : そんなことより。本当とか話してよ。 

    Sonna koto yori. Hontou to ka hanashite yo. 

    Ngomong-ngomong. Ceritakan yang sebenarnya dong. 

 Takami Sachi  : 誰にも言わないから。 

    Dare ni mo iwanai kara. 

    Karena kami tidak akan ceritakan ke siapapun. 

 Kagami Motoi  :俺は暖の父親さ。 
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    Ore wa Dan no chichioya  sa. 

    Aku adalah Ayahnya Dan. 

 Data (EP 3 - 93) ini diucapkan oleh Kagami Motoi. Ketika Kagami Motoi 

mengaku kepada Takami Sachi dan Inoue Satoshi bahwa dia bukan Kagami Dan 

tetapi Kagami Motoi yaitu ayah Dan. Maka dia menggunakan shuujoshiさ“sa” 

untuk menegaskan bahwa dia adalah ayah dari Kagami Dan. 

3) な/なぁ ‘Na/Naa’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 113 data. Data shuujoshiな“na” yang  peneliti 

temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 106 data. 

 Data (EP 2 - 190) ♠ 

 Takami Sachi  : 何だかんだ家庭円満て… お… か… ね… 

    Nandakanda katei enmante… o… ka… ne… 

    Apa yang paling penting dalam keluarga…. u… a… ng 

 Kagami Motoi  : 俺もそう思ったとこあるけどな。 

    Ore mo sou omotta toko aru kedo na. 

    Aku juga tadinya berfikir begitu. 

 Dari data (EP 2 - 190) diucapkan oleh Kagami Motoi ketika Takami Sachi 

menceritakan tentang keadaan keluarganya saat piket sekolah. Kagami Motoi 

tadinya sependapat dengan ucapan Takami Sachi. Sehingga Kagami Motoi 

menggunakan shuujoshiな“na” untuk memberikan pendapatnya sendiri. 
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4) ね/ねぇ ‘Ne/Nee’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 167 data shuujoshiね“ne”. Data shuujoshiね

“ne” yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 87 data. 

 Data (EP 2 - 233) ♠ 

 Kagami Motoi  : よかったですね。 

    Yokatta desu ne. 

    Syukurlah.. 

 Takami Haruki : 本当にありがとう。 

    Hontou ni arigatou.  

    Aku benar-benar berterimakasih. 

 Data (EP 2 - 233) ini diucapkan oleh Kagami Motoi. Katika Kagami Motoi 

membantu  Takami Haruki untuk mendapatkan nasabah. Lalu, Takami Haruki 

merasa bersyukur karena dibantu oleh Kagami Motoi yang menggunakan tubuh 

Kagami Dan. Sehingga Kagami Motoi menggunakan shuujoshi ね“ne” untuk 

menyatakan perasaan senangnya karena dapat membantu Takami Haruki. 

5) よ ‘Yo’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 339 data shuujoshiよ“yo”. Data shuujoshiよ

“yo” yang peniliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 200 data. 

 Data (EP 2 - 50) ♠ 

 Kagami Motoi  : 笑ってないで説明してくれよ。 

    Warattenai de setsumei shite kure yo. 

    Jangan ketawa, beri aku penjelasan. 
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 Data (EP 2 - 50) diucapkan oleh Kagami Dan yang sebenarnya adalah Kagami 

Motoi untuk meminta penjelasan tentang siapa itu Minazuki Mana. Sehingga 

menggunakan shuujoshiよ“yo” untuk menunjukan permintaan yang tegas. 

6) よね ‘Yone’ 

 Dari Table 4.1 ditemukan ada 29 data shuujoshiよね“yone”. Data shuujoshi

よね“yone” yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 10 data. 

 Data (EP 2 - 127) ♠ 

 Kagami Motoi  : 高見さんですよね。 

    Takami san desu yo ne. 

    Anda Pak Takami kan? 

 Takami Haruki : 君は？ 

    Kimi wa? 

    Kamu? 

 Kagami Motoi  : 加賀美です。 

    Kagami desu. 

    Saya Kagami. 

 Data (EP 2 - 127) diucapkan oleh Kagami Motoi yang menggunakan tubuh 

Kagami Dan. Data ini diucapkan pada situasi ketika Kagami Motoi melihat 

Takami Haruki di taman. Sehingga shuujoshi よね “yone” berfungsi untuk 

menegaskan sekaligus memastikan apakah itu Takami Haruki atau bukan. 
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7) わ ‘Wa’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 26 data shuujoshi わ“wa”. Data shuujoshi わ

“wa” yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 2 data. 

 Data (EP 7 - 128) ♠ 

 YashiroKenta  : やる気なしだこいつらの自信をなくしたくない

    かなって。 

    Yaruki nashida koitsura no jishin o nakushitakunai ka 

    natte. 

    Mereka termotivasi, aku tidak ingin kehilangan  

    kepercayaan mereka. 

 Mochida Jun  : えっ、なくしたわ。もう思いっきり。 

    Ekk, nakushita wa. Mou omoikkiri. 

    He, aku kehilangan semuanya. 

 Masuyama Kaito : やる気駄目になりかかった。 

    Yaruki dame ni nari kakatta. 

    Aku kehilangan motivasiku. 

 Data (EP 7 - 128) diucapkan oleh Mochida Jun. Data ini diucapkan ketika 

Mochida Jun kecewa karena Kagami Dan tidak bisa bermain basket dengan benar. 

Sehingga shuujoshiわ“wa” digunakan untuk penegasan kekecewaanya. 

8) わね ‘Wane’ 

 Dari Table 4.1 ditemukan ada 12 data shuujoshiわね“wane”. Data shuujoshi

わね“wane” yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 1 

data. 

 Data (EP 2 - 291) ♠ 
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 Kagami Motoi  : 同窓会の友達や、近所にママの友から,「いいわ

    ねお宅のご主人は」って。 

    Dousoukai no tomodachi ya, kinjo ni mama no tomo 

    kara,  “ii wa ne otaku no goshujin wa” tte. 

    Dia mungkin ingin menjadi suami bagi ibu untuk  

    dibanggakan, dimana semua teman dan tetangga  

    mengatakan “suamimu sangat luar biasa”. 

 Data (EP 2 - 291) diucapkan oleh Kagami Motoi yang menggunakan tubuh 

Kagami Dan. Data ini diucapkan ketika Kagami Motoi sebagai suami Kagami 

Aiko berusaha menjadi suami yang baik dan dapat dibanggakan. Sehingga dalam 

data ini ditemukan bahwa Kagami Motoi berperan seperti teman Kagami Aiko 

dan menggunakan shuujoshi わね “wane” yang berfungsi untuk penekanan 

sekaligus pujian. 

b. Penutur Perempuan 

 Berikut merupakan analisis data shuujoshi yang dituturkan oleh penutur yang 

bergender perempuan. 

1) かな  ‘Kana’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 36 data shuujoshi かな “kana”. Data shuujoshi 

かな  “kana” yang ditemukan peneliti, diucapkan oleh gender perempuan 

sebanyak 9 data.   

 Data (EP 4 - 49) ♥ 

 Minazuki Mana : どれがいいかな？ 

    Dore ga ii kana? 
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    Enaknya yang mana ya? 

 

 Data (EP 4 - 49), diucapkan oleh Minazuki Mana, dimana saat itu dia memilih 

makan yang akan dimakan oleh Kagami Motoi yang berada di dalam tubuh 

Kagami Dan. Karena dia sedang bertanya pada dirinya sendiri sehingga 

menggunakan shuujoshi かな “kana”.  

2) さ/さぁ ‘Sa/Saa’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 52 data shuujoshiさ“sa”. Data shuujoshiさ“sa” 

yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 4 data. 

 Data (EP 6 - 118) ♥ 

 Kagami Motoi  : 俺たち夫婦にはなかった。妻は俺を ATMだと思

    い。そっちがそう思うなら、こっちもベビーシッ

    ターとでも思ってやろうってのもんで。 

    Bokutachi fuufu ni wa nakatta. Tsuma wa ore wo ATM 

    to omoi. Socchi ga sou omou nara, kocchi mo  

    bebiishitta demo omotte yarou tte no mon de. 

    Kami sudah bukan suami istri. Istriku menganggapku 

    ATM. Jika dia berfikir begitu, maka dia berfikir bahwa 

    dia hanya jadi babysitter. 

 Kagami Motoi  :いつの間にか、どっちも被害者だと憎みあった。 

    Itsu no ma ni ka, dochi mo higaishada to nikumi atta. 

    Entah sejak kapan, siapapun merasa menjadi korban. 

 Takami Sachi  :でもさ、浮気の誤解も解けたんだし、亡くなっ

    た人には勝てないともいうから。断然今はあなた

    が有利よ。 
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    Demo sa, uwaki no gokai mo toketa ndashi, nakunatta 

    hito ni wa katenai to moiukara. Danzen ima wa anata 

    ga yuuri yo. 

    Tapi yah, masalah perselingkuhan sudah diselesaikan, 

    karena tidak bisa mengalahkan orang yang sudah  

    meninggal. Tentu saja sekarang adalah keuntunganmu. 

 Data (EP 6 - 118) ini diucapkan oleh Takami Sachi ketika Kagami Motoi 

membahas tentang hubungannya dangan Kagami Aiko yang sudah bukan 

hubungan suami Istri. Lalu, Takami Sachi memberi tahu ada hal positif lain dari 

hal itu. Sehingga dia menggunakan shuujoshi さ“sa” untuk menarik perhatian 

Kagami Motoi. 

3) な/なぁ ‘Na/Naa’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 113 data. Data shuujoshiな“na” yang  peneliti 

temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 7 data. 

 Data (EP 2 - 255) ♥ 

 Kagami Yuuko : なんなのよそれ。幸せってお金じゃないでしょ

    う。なあー。 

    Nan na no yo sore. Shiawase tte okane jyanai desyou . 

    naa. 

    Apaan tuh, yang buat bahagia kan bukan uang kan? 

 Kagami Aiko  : そうよ暖 

    Sou yo Dan. 

    Benar itu Dan. 

 Data (EP 2 - 255) ini diucapkan oleh Kagami Yuuko yaitu anak dari Kagami 

Motoi atau kakak dari Kagami Dan. Dialog ini diucapkan ketika saat makan 
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malam dan membahas tentang kebahagian keluarga. Kagami Yuuko berpendapat 

bahwa kebahagian keluarga bukan hanya uang. Oleh sebab itu dia menggunakan 

shuujoshiな“na” untuk meminta persetujuan kepada Kagami Aiko. 

4) ね/ねぇ ‘Ne/Nee’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 167 data shuujoshiね“ne”. Data shuujoshiね

“ne” yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan  sebanyak 80 data. 

 Data (EP 1 - 77) ♥ 

 Kagami Motoi  :朝のあいさつ。一日の気分が違うし。 

    Asa no aisatsu. Ichi nichi no kibun ga chigau shi. 

    Salam pagi. Perasaan sepanjang hari akan berubah. 

 Kagami Aiko  : あー、そうね。 

    Aa, sou ne. 

    Ah, gitu. 

 Data (EP 1 - 77) diucapkan oleh Kagami Aiko yang menerima alasan kenapa 

Kagami Dan yang sebenarnya adalah Kagami Motoi tiba-tiba memberikan salam. 

Kagami Aiko menggunakan shuujoshi ね“ne”untuk mengekspresikan perasaan 

puas dengan alasan Kagami Motoi.  

5) よ ‘Yo’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 339 data shuujoshiよ“yo”. Data shuujoshiよ

“yo” yang peniliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 139 data. 

 Data (EP 2 - 256) ♥ 
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 Kagami Yuuko : なんなのよそれ。幸せってお金じゃないでしょ

    う。なあー。 

    Nan na no yo sore. Shiawase tte okane jyanai desyou . 

    naa. 

    Apaan tuh, yang buat bahagia kan bukan uang kan? 

 Kagami Aiko  : そうよ暖 

    Sou yo Dan. 

    Benar itu Dan. 

 

 Data (EP 2 - 256) ini diucapkan oleh Kagami Aiko karena menyetujui 

perkataan Kagami Yuuko. Sehingga menggunakan shuujoshi よ “yo” untuk 

penegasan bahwa Kagami Aiko setuju dengan pendapat Kagami Yuuko.  

6) よね ‘Yone’ 

 Dari Table 4.1 ditemukan ada 29 data shuujoshiよね“yone”. Data shuujoshi

よね“yone” yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan diucapkan 

sebanyak 19 data. 

 Data (EP 1 - 158) ♥ 

 Takami Sachi  : なくなられたのよね。 

    Nakunara reta no yone. 

    Kudengar dia meninggal. 

 Kagami Motoi  : あ。 

    A. 

    Iya. 

 Data (EP 1 - 158) diucapkan oleh Takami Sachi. Data ini diucapkan ketika 

membahas ayah Kagami Motoi. Data ini diucapkan dengan nada bertanya. Sehingga 
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よね“yone” berfungsi untuk menegaskan sekaligus memastikan kembali info yang 

didengar. 

7) わ ‘Wa’ 

 Dari tabel 4.1 ditemukan ada 26 data shuujoshi わ“wa”. Data shuujoshi わ

“wa” yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 24 data. 

 Data (EP 1 - 224) ♥ 

 Kagami Motoi  : 父さん死んでから、通夜お葬式、まだ、母さん

    泣いていない。部屋で一人のときはあったのかも

    知れないけど。 

    Tousan shinde kara, tsuya o soushiki, mada, kaasan 

    naite inai. Heya de hitori no toki wa atta no kamo  

    shirenaikedo. 

    Setelah kematian ayah, sejak dari pemakaman, ibu  

    masih belum menangis. Mungkin ibu menangis di  

    kamar saat sendiri. 

 Kagami Aiko  : 別に。 

    Betsu ni. 

    Gak juga. 

 Kagami Motoi  : 別にって？ 

    Betsu ni tte? 

    Maksudnya gak juga? 

 Kagami Aiko  : 泣いてないわ。 

    Naite nai wa. 

    Aku tidak menangis. 

 Data (EP 1 - 224) ini diucapkan oleh Kagami Aiko. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Aiko memberi tahu Kagami Dan yang ternyata adalah Kagami Motoi 
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bahwa dia tidak menangis karena Kagami Motoi meninggal. Sehingga shuujoshi

わ“wa” digunakan untuk penegasan. 

8) わね ‘Wane’ 

 Dari Table 4.1 ditemukan ada 12 data shuujoshiわね“wane”. Data shuujoshi

わ ね “wane” yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan 

diucapkan sebanyak 11 data. 

 Data (EP 1 - 135) ♥ 

 Kagami Motoi  : 心理学的ないじめのていぎ。 

    Shinri gakutekina ijime no teigi 

    Itulah pembulian. 

 Takami Sachi  : そんな難しいもんじゃないわよ。特に女子の場

    合わね。 

    Sonna muzukashi mon janai wa yo. Tokuni joshi no  

    baai wa ne. 

    Tidak sesulit itu. Apa lagi bagi para perempuan. 

 Data (EP 1 - 135) diucapkan oleh Takami Sachi. Data ini diucapkan ketika 

Takami Sachi memberi tahu bahwa pembulian yang dilakukan oleh para 

perempuan tidak sesulit itu. Sehingga menggunakan shuujoshiわね“wane” yang 

berfungsi untuk menegaskan hal tersebut sekaligus memberi pendapat sendiri. 
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2. Kandoushi 

 Pada penelitian variasi danseigo dan joseigo berdasarkan kandoushi dalam 

drama 49 (Forty Nine) ini, peneliti menemukan ada 29 macam kandoushi. 29 

macam kandoushi akan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu Kandou, 

Yobikake dan Outou. Berikut merupakan contoh kalimat kandoushi yang dibagi 

dalam setiap penutur baik laki-laki maupun perempuan yang berada dalam  tabel. 

 

No Kandoushi Jenis Contoh Kalimat 

Jumlah 

Data 

♠ 

1 あ Outou あ。(EP 1 - 159) 21 

2 ああ Outou 
ああ、そうだな。お前は悪くない。 

(EP 1 - 53) 
1 

3 あっ/あー Kandou あっ、そう。(EP 1 - 125) 99 

4 あれ Kandou あれ、やっちゃった。(EP 1 - 306) 22 

5 いいえ Outou あっ、いいえ。(EP 1 - 109) 7 

6 イエス Outou イエス！(EP 6 - 254) 1 

7 いや Outou いや。(EP 1 - 39) 59 

8 ううん Outou ううん… まもなく… (EP 7 - 34) 3 

9 ウォ/ウォー Kandou ウォ！いたのか (EP 2 - 81) 2 

10 うん Outou うん。(EP 1 - 12) 23 

11 え Outou 
え、まあ。小学校ん時からずっと友達っ

たのは高見さんだけだって。(EP 2 - 139) 
2 

12 えっ/えー Kandou えー、そうなんだ。(EP 1 - 155) 90 

13 お Outou お！(EP 4 - 198) 1 

14 おい Yobikake 
おい！はやまんな！命短し、恋せよ乙

女。(EP 1 - 119) 
25 

15 おっ/おー Kandou おっ！(EP 3 - 160) 14 

16 げっ/げー Kandou げー。(Ep 7 - 176) 1 

Tabel 4.1.2a 

Variasi Danseigo berdasarkan Kandoushi  
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17 さ Yobikake さあ、食べよう！(EP 11 - 540) 2 

18 な Yobikake な、君んち猫が飼える？(EP 2 - 299) 9 

19 ね Yobikake ね、暖？(EP 4 - 88) 4 

20 はい Outou はい。(EP 8 - 24) 35 

21 ほら Kandou ほら、早くぬいで。(EP 4 - 83) 7 

22 まあ Kandou 
まあ、いいさ。お前が無事だったんだ。

(EP 1 - 45) 
39 

23 や Outou や！(EP 4 - 197) 1 

24 やっ/やー Kandou やっ、ダニー！(EP 4 - 353) 2 

25 よ Yobikake よ！(EP 1 - 87) 6 

26 んっ/んー Kandou んっ？(EP 2 - 276) 12 

Total 488 

 Kemudian berikut merupakan contoh kalimat macam-macam kandoushi yang 

digunakan penutur perempuan. 

  

No Kandoushi Jenis Contoh Kalimat 

Jumlah 

Data 

♥ 

1 あっ/あー Kandou あー、そうね。(EP 1 - 77) 31 

2 あら Kandou あら、高見さん？(EP 3 - 82) 2 

3 いいえ Outou いいえ。(EP 3 - 76) 1 

4 いや Outou 
いやだもん。何からかってんのよも

う。。(EP 4 - 359) 
1 

5 ううん Outou ううん、今もいると思う。(EP 1 - 253) 5 

6 うーん Kandou 
うーん、そいうつもりじゃないんだけ

ど。(EP 7 - 106) 
3 

7 うん Outou うん。(EP 1 - 12) 19 

8 え Outou 
え、え、そう言いう責任感が強いお人だ

ったわ。(EP 2 - 208) 
1 

9 えっ/えー Kandou 
えっ？そう言うんじゃないでしょう。 

(EP 1 - 163) 
44 

Tabel 4.1.2b 

Variasi Joseigo berdasarkan Kandoushi  
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10 おっ/おー Kandou おー、暖君おはよう！(EP 5 - 43) 1 

11 げっ/げー Kandou げっ。(EP 9 - 184) 1 

12 さ Yobikake さあ、みんな客入れるわよ。(EP 8 - 215) 1 

13 ない Outou ない、ない、な！(EP 8 - 85) 2 

14 ね Yobikake 
ね、夫婦になったらいったい何がおきち

ゃうの？(EP 4 - 323) 
10 

15 はい Outou はい、はい。終わった。(EP 8 - 383) 6 

16 ほら Kandou ほら、早くぬいで。(Ep 4 - 84) 4 

17 まあ Kandou 
まあ、行く気になってくれたなら。 

(EP 1 - 81) 
11 

18 んっ/んー Kandou んっ？(EP 2 - 194) 8 

Total 151 

 Dari beberapa contoh kalimat diatas, berikut merupakan penjelasan 8 

kandoushi yang diambil dari 29 macam kandoushi. 8 macam kandoushi tersebut 

akan dibagi dalam empat poin yaitu Kandou, Yobikake, dan Outou. Berikut 

merupakan penjelasan 7 kandoushi yang akan dijelaskan yaitu kandoushiあっ/あ

ー “ak / a- ”, ほら “hora”, まあ “maa”, さ“sa”, ね “ne ”, いや “iya ”, ううん 

“uun ”dan うん “un ” yang akan di jelaskan pada berdasarkan penutur laki-laki 

maupun perempuan.  

a. Penutur Laki-laki 

 Berikut merupakan analisis data kandoushi yang dituturkan oleh penutur yang 

bergender laki-laki berdasarkan jenis kandoushinya. 

1) Kandou  

 Pada tabel 4.2 ditemukan 12 macam kandoushi yang termasuk kedalam 

kandou. Akan tetapi peneliti hanya akan menjelaskan 3 macam kandoushi yang 
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termasuk kandou. Berikut yang termasuk 3 macam kandoushi yang termasuk 

kandou  yang diucapkan penutur laki-laki: 

a) あっ/あー ‘Ak / A-’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 130 data kandoushi あっ/あー “ak / a- ”. Data 

kandoushi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 99 

data . 

 Data (EP 1 - 125) ♠ 

 Takami Sachi  : ぬれたから、着替えるだけ。 

    Nuretakara, kigaeru dake. 

    Hanya mau ganti baju  karena basah. 

 Kagami Motoi  : あっ、そう。 

    Ak, sou. 

    Ah, Iya, ya. 

 Data (EP 1 - 125) diucapkan oleh Kagami Motoi yang merasuki tubuh 

anaknya Kagami Dan. Data ini diucapkan ketika Kagami Motoi sedang berada 

diatas atap sekolah. Dia mengira bahwa Takami Sachi akan loncat dari atas 

gedung. Akan tetapi, Takami Sachi hanya ingin ganti baju karena bajunya basah. 

Lalu Kagami Motoi sedikit kaget karena salah mengira Takami Sachi ingin loncat 

dari atas gedung. Sehingga menggunakan kandoushi あ っ  “a” untuk 

mengespresikan perasaan terkejut. 
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b) ほら ‘Hora’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 11 data kandoushi ほら “hora”. Data kandoushi 

yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 7 data. 

 Data (EP 4 - 83) ♠ 

 Kuwahata Sonoko  : ちこくよ。 

    Chikoku yo 

    Kamu telat 

 Kagami Motoi  : すみません。ちょっと話ですか。 

    Sumimasen. Chotto hanasi desu ka. 

    Maaf. Boleh kita bicara sebentar? 

 Kuwahata Sonoko : 話？もうそんなことより。ほら、早くぬいで。 

    Hanashi? Mou sonna koto yori. Hora, hayaku nuide 

    Bicara? Dari pada itu. Hayo cepat buka bajumu. 

 Kagami Motoi  : ほら、早くぬいで。 

    Hora, hayaku nuide. 

    Hayo cepat buka bajumu. 

 Inoue Satoshi  : えっ？ 

    Ek? 

    Eh? 

 Data (EP 4 - 83) diucapkan oleh Kuwahata Sonoko. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Motoi yang menggunakan tubuh Kagami Dan, sedang mencari tahu ayah 

dari anak yang dikandung Kagami Yuko. Lalu dia Kagami Motoi ingin bertanya 

kepada temannya Kagami Yuko yaitu Kuwahata Sonoko. Saat Kagami Motoi 

ingin berbicara dengan Kuwahata Sonoko untuk yang kedua kali , Kuwahata 

Sonoko mengira bahwa Kagami Motoi adalah model yang akan dilukis di kelas 

seni. Sehingga menggunakan kandoushi ほら ‘Hora’untuk mengekspresikan 
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perasaan marah karena Kuwahata Sonoko mengira bahwa Kagami Motoi adalah 

model yang akan dilukis dikelas seni yang datang terlambat. 

c) まあ ‘Maa’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 50 data kandoushi まあ “maa”. Data kandoushi 

yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 39 data. 

 Data (EP 1 - 45) ♠ 

 Kagami Motoi  :魂ってのか。これ。抜けてしまってってことは、 

    俺の方は助かりそうもない。 

    Tamashii tte no ka. kore. Nukete shimatte tte koto wa,  

    ore no kata wa tasukari sou mo nai. 

    Kupikir ini adalah roh? Jika ini keluar dari tubuh,  

    kemungkinan aku tak bisa diselamatkan.   

 Kagami Dan  : そんな。 

    Sonna 

    Itu tidak mungkin. 

 Kagami Motoi  : まあ、いいさ。お前が無事だったんだ。 

    Maa, ii sa. Omae ga buji datta n da. 

    Sudah, gak papa.  Kamu selamat. 

 Data (EP 1 - 45) diucapkan oleh Kagami Motoi. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Motoi yang berbentuk roh sedang berbicara dengan Kagami Dan. 

Kagami Dan Kaget dan tidak percaya ketika Kagami Motoi sudah berbentuk roh. 

Sehingga Kagami Motoi menggunakan kandoushi ま あ  ‘Maa’ untuk 

mengespresikan perasaan bersukurnya karena Kagami Dan telah selamat. 
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2) Yobikake   

 Pada tabel 4.2 ditemukan 5 macam kandoushi yang termasuk kedalam 

yobikake.  2 macam kandou yang diucapkan penutur laki-laki  yaitu : 

a) さあ ‘Saa’ 

 Pada Table 4.2 ditemukan 3 data kandoushi さ“sa”. Data kandoushi yang 

peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 2 data. 

 Data (EP 11 - 540) ♠ 

 Sawamura Shougo : これがメロンだ。さあ、食べよう！ 

    Kore ga meron da. Saa, tabeyou! 

    Ini melon. Ayo makan! 

 Data (EP 11 - 540) diucapkan oleh Sawamura Shougo. Data ini diucapkan 

ketika Sawamura Shougo memberikan adik-adiknya melon yang sudah dipotong.  

Kandoushi さ“sa” pada kalimat ini digunakan Sawamura Shougo untuk mengajak  

adik-adiknya makan melon bersama. 

 Data (EP 8 - 215) ♥ 

 Yoda Keiko  : さあ、みんな客入れるわよ。 

    Saa, minna kyaku ireru wa yo. 

    Ayo, semuanya tamu sudah datang loh. 

 Data (EP 8 - 215) diucapkan oleh Yoda Keiko. Data ini diucapkan ketika 

Yoda Keiko mengajak member Chicken Basket untuk segera tampil karena tamu-

tamu sudah datang. Sehingga Yoda Keiko menggunakan kandoushi さ“sa” untuk 
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mengajak member Chiken Basket agar segera tampil diatas panggung karena 

tamu sudah datang . 

b) ね ‘Ne’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 14 data kandoushi ね “ne ”. Data kandoushi yang 

peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 4 data. 

 Data (EP 4 - 88) ♠ 

 Inoue Satoshi  : ね、暖？ 

    Ne, Dan? 

    Hei, Dan? 

 Data (EP 4 - 88) diucapkan oleh Inoue Satoshi. Data ini diucapkan ketika 

Inoue Satoshi dikunci di ruang seni untuk menjadi model lukisan oleh Kagami 

Motoi yang menggunakan tubuh Kagami Dan. Karena Kagami Motoi ingin bicara 

dengan Kuwahata Sonoko. Sehingga Inoue Satoshi menggunakan kandoushi ね 

“ne ” untuk memanggil Kagami Dan yang sebenarnya adalah Kagami Motoi 

untuk membukakan pintu. 

3) Outou  

 Pada tabel 4.2 ditemukan 12 macam kandoushi yang termasuk kedalam outou. 

Akan tetapi peneliti hanya akan menjelaskan 3 macam kandoushi yang termasuk 

outou. Berikut yang termasuk 3 macam kandoushi yang diucapkan penutur laki-

laki : 
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a) いや ‘Iya’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 60 data kandoushi いや “iya ”. Data kandoushi 

yang diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 59 data. 

 Data (EP 1 - 39) ♠ 

 Kagami Dan  : 無事だったのだ。 

    Buji datta no da. 

    Ternyata selamat. 

 Kagami Motoi  : いや。 

    Iya. 

    Enggak. 

 Data (EP 1 - 39) diucapkan oleh Kagami Motoi. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Dan melihat bapaknya yaitu Kagami Motoi dihadapannya setelah 

kecelakaan dirumah sakit. Kagami Dan kemudian berkata “ternyata selamat”. 

Sehingga Kagami Motoi menggunakan kandoushi いや  “ iya ”   untuk 

mengatakan bahwa dia tidak selamat. kandoushi いや  “ iya ”memiliki arti 

tidak . 

b) ううん ‘Uun’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 8 data kandoushi ううん “uun ”. Data kandoushi 

yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 3 data. 

 Data (EP 7 - 34) ♠ 
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 Takami Sachi  : 何、何？ 

    Nani, nani? 

    Apa, Apa? 

 Inoue Satoshi  : ううん… まもなく… 

    Uun… mamonaku 

    Enggak… nanti juga tau…  

 Data (EP 7 - 34) diucapkan oleh Inoue Satoshi. Data ini diucapkan ketika 

Takami Sachi bertanya kepada Inoue Satoshi dan Kagami Dan tentang apa yang 

sedang mereka bicarakan. Lalu Inoue Satoshi menggunakan kandoushi ううん 

“uun ” untuk mengatakan bahwa dia tidak mau bicara, Takami Sachi akan tau 

sendiri nanti. Kandoushiううん “uun ” memiliki arti tidak atau bukan. 

c) うん ‘Un’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 42 data kandoushi うん “un ”. Data kandoushi yang 

peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 23 data. 

 Data (EP 1 - 12) ♠ 

 Kagami Motoi  : 裕子は？ 

    Yuuko wa? 

    Yuko? 

 Kagami Dan  : 姉ちゃん？ 

    Neechan? 

    Mbak? 

 Kagami Motoi  : うん。 

    Un. 

    Iya. 

 Kagami Dan  : 何も知らないんだね。 

    Nani mo shiranai n da ne. 
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    Tidak tau apapun ya. 

 Data (EP 1 - 12) diucapkan oleh Kagami Motoi. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Motoi menanyakan tentang anaknya yaitu Kagami Yuko kepada Kagami 

Dan. Sehingga menggunakan kandoushi  うん  “un ” untuk menanggapi 

pertanyaan Kagami Dan. Kandoushi  うん “un ” memiliki arti  iya. 

b. Penutur Perempuan 

 Berikut merupakan analisis data kandoushi yang dituturkan oleh penutur yang 

bergender laki-laki berdasarkan jenis kandoushinya. 

1) Kandou  

 Pada tabel 4.2 ditemukan 12 macam kandoushi yang termasuk kedalam 

kandou. Akan tetapi peneliti hanya akan menjelaskan 3 macam kandoushi yang 

termasuk kandou. Berikut yang termasuk 3 macam kandoushi yang termasuk 

kandou yang diucapkan penutur perempuan: 

a) あっ/あー ‘Ak / A-’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 130 data kandoushi あっ/あー “ak / a- ”. Data 

kandoushi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 31 

data. 

 Data (EP 1 - 77) ♥ 

 Kagami Motoi  : 朝のあいさつ。一日の気分が違うし。 

    Asa no aisatsu, ichi niche no kibun ga chigaushi. 
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    Salam pagi hari. membuat perasaan berbeda. 

 Kagami Aiko  : あー、そうね。 

    A-, Soune. 

    Ah, gitu. 

 Data (EP 1 - 77) diucapkan oleh Kagami Aiko yang menerima alasan kenapa 

Kagami Dan yang sebenarnya adalah Kagami Motoi tiba-tiba memberikan salam. 

Kagami Aiko menggunakan kandoushi あー“ a” untuk mengekspresikan 

perasaan puas dengan alasan Kagami Motoi. 

b) ほら ‘Hora’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 11 data kandoushi ほら “hora”. Data kandoushi 

yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 4 data. 

 Data (Ep 4 - 84) ♥ 

 Kuwahata Sonoko  : ちこくよ。 

    Chikoku yo 

    Kamu telat 

 Kagami Motoi  : すみません。ちょっと話ですか。 

    Sumimasen. Chotto hanasi desu ka. 

    Maaf. Boleh kita bicara sebentar? 

 Kuwahata Sonoko : 話？もうそんなことより。ほら、早くぬいで。 

    Hanashi? Mou sonna koto yori. Hora, hayaku nuide 

    Bicara? Dari pada itu. Hayo cepat buka bajumu. 

 Kagami Motoi  : ほら、早くぬいで。 

    Hora, hayaku nuide. 

    Hayo cepat buka bajumu. 

 Inoue Satoshi  : えっ？ 

    Ek? 

    Eh? 
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 Data (Ep 4 - 84) diucapkan oleh Kagami Motoi. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Motoi yang menggunakan tubuh Kagami Dan berusaha untuk berbicara 

dengan Kuwahata Sonoko. Karena sebelumnya Kagami Motoi pernah berakhir 

sebagai model tanpa sempat berbicara dengan Kuwahata Sonoko. Maka kali ini , 

Kagami Motoi membawah Inoue Satoshi untuk menjadikannya sebagai model  

dikelas seni tanpa dia ketahui. Sehingga Kagami Motoi menggunakan kandoushi 

ほら  ‘Hora’untuk mengespresikan perasaan senangnya karena tidak menjadi 

model di kelas seni dan sekaligus mengerjai Inoue Satoshi dengan nada menyuruh 

seperti Kuwahata Sonoko . 

c) まあ ‘Maa’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 50 data kandoushi まあ “maa”. Data kandoushi 

yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 11 data. 

 Data (EP 1 - 81) ♥ 

 Kagami Aiko   : っていうか、学校行くの？  

    Tte iu ka, gakko iku no? 

    Ngomong-ngomong, kamu mau pergi sekolah? 

 Kagami Motoi   : えっ？ 

    Ek? 

    Eh? 

 Kagami Aiko   : だって、ここんとこずっと…まあ、行く気にな

    ってくれたなら。 

    Datte, kokon toko zutto.. Maa, iku ki ni nata tte kureta 

    nara. 

    Habisnya, selama ini selalu.. ya udah kalo memang 

    akan pergi. 
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 Data (EP 1 - 81) diucapkan oleh Kagami Aiko. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Aiko kaget karena Kagami Dan yang sebenarnya adalah Kagami Motoi 

sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Padahal biasanya Kagami Dan tidak 

ingin berangkat sekolah. Sehingga Kagami Aiko menggunakan kandoushi まあ 

‘Maa’ untuk mengungkapkan perasaan senangnya karena Kagami Dan mau 

berangkat sekolah lagi seperti biasa. 

2) Yobikake   

 Pada tabel 4.2 ditemukan 5 macam kandoushi yang termasuk kedalam 

yobikake. Akan tetapi, peneliti hanya menjelaskan 2 macam kandoushi jenis 

yobikake yang digunakan oleh penutur perempuan yaitu : 

a) さあ ‘Saa’ 

 Pada Table 4.2 ditemukan 3 data kandoushi さ“sa”. Data kandoushi yang 

peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 1 data. 

 Data (EP 8 - 215) ♥ 

 Yoda Keiko  : さあ、みんな客入れるわよ。 

    Saa, minna kyaku ireru wa yo. 

    Ayo, semuanya tamu sudah datang loh. 

 Data (EP 8 - 215) diucapkan oleh Yoda Keiko. Data ini diucapkan ketika 

Yoda Keiko mengajak member Chicken Basket untuk segera tampil karena tamu-

tamu sudah datang. Sehingga Yoda Keiko menggunakan kandoushi さ“sa” untuk 



78 

 

mengajak member Chiken Basket agar segera tampil diatas panggung karena 

tamu sudah datang . 

a) ね ‘Ne’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 14 data kandoushi ね “ne ”. Data kandoushi yang 

peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 10 data. 

 Data (EP 4 - 323) ♥ 

 Takami Sachi  : ね、夫婦になったらいったい何がおきちゃう 

    の？ 

    Ne, fuufu ni nattara ittai nani ga oki chau no? 

    Hei, Ketika sudah menjadi suami istri apa yang terjadi? 

 Kagami Motoi  : そんなこと、こっちが聞きてぇよ。 

    Sonna koto, kocchi ga kikitee yo. 

    Hal itu, justru yang aku pertanyakan. 

 Data (EP 4 - 323) diucapkan oleh Takami Sachi. Data ini diucapkan ketika 

Takami Sachi menanyakan tentang hubungan suami istri yang dihadapi Kagami 

Motoi. Sehingga Takami Sachi menggunakan kandoushi ね  “ne ” untuk 

memanggil Kagami Motoi untuk bertanya tentang hubungan suami istri. 

3) Outou  

 Pada tabel 4.2 ditemukan 12 macam kandoushi yang termasuk kedalam outou. 

Akan tetapi peneliti hanya akan menjelaskan 3 macam kandoushi yang termasuk 

outou. Berikut yang termasuk 3 macam kandoushi yang digunakan penutur 

perempuan : 
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a) いや ‘Iya’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 60 data kandoushi いや “iya ”. Data kandoushi 

yang diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 1 data. 

 Data (EP 4 - 359) ♥ 

 Kagami Aiko  : いやだもん。何からかってんのよもう。。 

    Iya da mon. nani kara kitten no yo mou. 

    Nggak, jangan bercanda. 

 Data (EP 4 - 359) diucapkan oleh Kagami Aiko. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Dan yang sebenarnya adalah Kagami Motoi akan mencium Kagami Aiko 

yaitu ibunya sendiri. Sehingga Kagami Aiko menggunakan kandoushi いや 

“ iya ”untuk menolak ciuman Kagami Motoi. Kandoushi いや  “ iya ”

memiliki arti tidak atau bukan. 

b) ううん ‘Uun’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 8 data kandoushi ううん “uun ”. Data kandoushi 

yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 5 data. 

 Data (EP 1 - 253) ♥ 

 Kagami Motoi  : まさか。 

    Masaka. 

    Jangan-jangan. 

 Kagami Aiko  : 若い女がいたの。ううん、今もいると思う。 

    Wakai onna ga iru no. Uun, ima mo iru to omou. 



80 

 

    Pernah ada perempuan muda disana. Tidak, aku pikir 

    juga sekarang masih ada. 

 

 Data (EP 1 - 253) diucapkan oleh Kagami Aiko. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Aiko mengira Kagami Motoi memiliki selingkuhan di apartemennya. 

Sehingga menggunakan kandoushi ううん  “uun ”untuk mengatakan bahwa 

selingkuhan Kagami Motoi ada di apartemen itu saat Kagami Motoi masih hidup, 

bahkan sudah meninggalpun selingkuhannya masih di apartemen itu. Kandoushi

ううん “uun ” memiliki arti tidak atau bukan. 

c) うん ‘Un’ 

 Pada tabel 4.2 ditemukan 42 data kandoushi うん “un ”. Data kandoushi yang 

peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 19 data. 

 Data (EP 1 - 213) ♥ 

 Kagami Aiko  : いつもは、帰っていてもうすぐ自分の部屋にこ

    もって。 

    Itsu mo wa, kaette ite mou sugu jibun noheya ni  

    komotte 

    Biasanya, setelah pulang langsung masuk kamar. 

 Kagami Motoi  : そう？ 

    Sou? 

    Gitu kah? 

 Kagami Aiko  : うん。 

    Un. 

    Iya. 
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 Data (EP 1 - 213) diucapkan oleh Kagami Aiko. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Aiko heran karena biasanya Kagami Dan selalu pulang dan masuk ke 

kamarnya. Sehingga menggunakan kandoushi うん  “un ” untuk menanggapi 

tanggapan Kagami Dan yang sebenarnya adalah Kagami Motoi. Kandoushi うん 

“un ” memliki arti iya. 

3. Ninsyou Daimeishi 

 Pada penelitian variasi danseigo dan joseigo berdasarkan ninsyou daimeishi 

dalam drama 49 (Forty Nine) ini, peneliti menemukan ada 42 macam ninsyou 

daimeishi yang akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu jisyou, taisyou, dan tasyou. 

Berikut merupakan contoh kalimat ninsyou daimeishi yang dibagi dalam setiap 

penutur baik laki-laki maupun perempuan yang berada dalam  tabel. 

 

No 
Ninsyou 

Daimeishi 
Jenis Contoh Kalimat 

Jumlah 

Data 

♠ 

1 
あいつ 

Tasyou 
あいつ、根性ありな。俺の目に狂いは

ね。(EP 2 - 199) 
12 

2 
あいつら 

Tasyou 
いくらかあいつらにも回せばいい。

(EP 9 - 211) 
4 

4 あなた 
Taisyou あなた彼氏ですか。(EP 2 - 102) 

11 

6 
あのバカ 

Tasyou 
娘の裕子もだかんだあのバカに惚れて

るのもわかった。(EP 6 - 298) 
1 

8 
あの人 

Tasyou 
あの人、僕を双子の方割だと思ってる

みたい。(EP 7 - 264) 
2 

Tabel 4.1.3a 

Variasi Danseigo berdasarkan Ninsyou Daimeishi  
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9 あの子 
Tasyou あの子。(EP 2 - 30) 

1 

10 
あの野郎 

Tasyou 
あの野郎、初日からさぼりか。 

(EP 4 - 68) 
1 

11 あんた 
Taisyou まさかあんた。(EP 4 - 125) 

9 

12 
あんなやつ 

Tasyou 
あんなやつ早く他人にしちゃえばいい

じゃん！(EP 7 - 108) 
3 

13 うち 
Jisyou うちの親父と。。(EP 1 - 152) 

7 

14 お前 
Taisyou お前が無事だったんだ。(EP 1 - 46) 

61 

15 

お前たち 

Taisyou 

いつか兄ちゃんが立派なテニスプレー

ヤーになって、お前たちにメロン腹い

っぱい食べさせてやるからな。 

(EP 11 - 542) 
1 

16 
お前ら 

Taisyou 
お前ら、バスケってぬデニス・ロッド

マンもしれねえのか。(EP 1 – 95) 
14 

17 
こいつ 

Tasyou 
こいつ、クラブも入ってないのか。

(EP 1 - 173) 
19 

18 
こいつら 

Tasyou 
やる気なしだこいつらの自信をなくし

たくないかなって。(EP 7 - 127) 
2 

19 
この人 

Tasyou 
この人も割とまともですね。 

(EP 11 - 41) 
1 

20 
この子 

Tasyou 
今日からこの子、うちの部のマネジャ

ーになった。(EP 3 - 263) 
1 

21 この野郎 
Tasyou このやろう。(EP 1 - 106) 

1 

22 
そいつ 

Tasyou 
だが、代わりに彼氏がいりゃ、そいつ

を。(EP 3 - 278) 
4 

23 その人 
Tasyou その人も消えちゃって。(EP 4 - 124) 

1 

24 
どいつ 

Tasyou 
きゃくどいつもこいつも顔さえでいい

のあれ。女は肉なのにな。(EP 7 - 281) 
1 

26 俺 
Jisyou これは俺であり、俺じゃない。 

139 
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(EP 1 - 33) 

27 
俺たち 

Jisyou 俺たちプライドないからさ。 

(EP 3 - 184) 
12 

28 

俺ら 

Jisyou 先輩だなんて、あなたのほうがかつて

優良子だった俺らバスケ部の伝説のキ

ャップテン。(EP 6 - 283) 
4 

29 
僕 

Jisyou 僕じゃなくて、赤ちゃんとママに。

(EP 1 - 102) 
98 

30 僕たち 
Jisyou 僕たちみんな。(EP 4 - 330) 

8 

31 
僕ら 

Jisyou 僕らだってそんなもんだったじゃな

い。(EP 7 - 79) 
5 

32 

君 

Taisyou 

亡くなられたけど、君のパパは誰に自

慢してもいい、すばらしい人だったっ

てことだよ。(EP 2 - 164) 
35 

33 君たち 
Taisyou 君たち知ってるの？(EP 5 - 95) 

9 

34 
君ら 

Taisyou 
君らの年でとても夢があると思えない

ね。(EP 10 - 94) 
1 

35 
彼 

Tasyou 
まあ、相当努力したみたいだから。彼

も。(EP 1 - 157) 
3 

37 彼女 
Tasyou 彼女なんて名前ですか。(EP 2 - 28) 

19 

38 
私 

Jisyou 私はいつも金魚の糞のようにくっつい

ていた。(EP 2 - 143) 
3 

40 
自分 

Jisyou 俺は自分の息子に青春が足りない。

(EP 1 - 205) 
23 

41 

誰 

Tasyou 

亡くなられたけど、君のパパは誰に自

慢してもいい、すばらしい人だったっ

てことだよ。(EP 2 - 164) 
26 

42 
貴様 

Taisyou 
貴様、着替えるがいい。おい、ラケッ

ト貸してやれ。(EP 2 - 110) 
1 

 Total 543 
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 Kemudian berikut merupakan contoh kalimat macam-macam ninsyou 

daimeishi yang digunakan penutur perempuan. 

  

No 
Ninsyou 

Daimeishi 
Jenis Jenis 

Jumlah 

Data 

♥ 

1 あいつ 
Tasyou あいつ、まさか。(EP 6 - 214) 

2 

3 
あたし 

Jisyou 
あたし頭が真っ白になって逃げるよ

うに帰ったわ。(EP 1 - 254) 
18 

4 

あなた 

Taisyou 

あなたのパパ優秀で小さいときから

みんなの人ものだったって。 

(EP 1 - 154) 
45 

5 
あなた達 

Taisyou 
学校に言いつけるわよ。あなたたち

停学になるんじゃない？(EP 8 - 346) 
2 

7 
あの二人 

Tasyou 
あの二人のこと知ってたんだ？ 

(EP 5 - 142) 
2 

8 
あの人 

Tasyou 
そうね、あの人が亡くなってから、

男らしくなったかも。(EP 5 - 220) 
11 

11 

あんた 

Taisyou 

友達がいない？一人ぼっち？あんた

だってにたようなもんじゃない! 

 (EP 1 - 171) 
19 

12 
あんなやつ 

Tasyou 
実の父親はあんなやつなんていいか

てやめなさい！(EP 7 - 109) 
1 

13 
うち 

Jisyou 
あと、うちのパパ変なこと言ってた

の。(EP 2 - 311) 
2 

17 
こいつ 

Tasyou 
こいつは川で溺れたことがあるの。

(EP 3 - 23) 
3 

22 
そいつ 

Tasyou 
そいつって、あなたの双子？ 

(EP 6 - 253) 
1 

Tabel 4.1.3b 

Variasi Joseigo berdasarkan Ninsyou Daimeishi  
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25 わたくし 
Jisyou わたくしも残念よ。(EP 2 - 201) 

1 

29 

僕 

Jisyou まるでダンボールに捨てられた子猫

が、どうせ  僕なんか雑種だし、飼

ってくれないでしょうって。 

(EP 7 - 217) 
1 

32 君 
Taisyou 君、一年生？(EP 2 - 36) 

12 

33 

君たち 

Taisyou 

実は中身はパパだよ、本当は君たち

のこと大切に思ってましたって。

(EP 4 - 281) 
2 

35 
彼 

Tasyou 
もう一度彼に会いたいよ。 

(EP 5 - 189) 
6 

36 彼ら 
Tasyou 彼らは高校生なのよ。(EP 9 - 205) 

1 

38 

私 

Jisyou 最初はわたしもあいてしてた。それ

こそ何でもかんでも、かわいいって

ね。(EP 1 - 141) 
81 

39 
私たち 

Jisyou 亡くなる直線まで私たち顧客のこと

を。(EP 2 - 207) 
9 

40 

自分 

Jisyou この間あなたが消えて息子の戻った

とき、わたし自分の気持ちに気づい

ちゃった。(EP 6 - 337) 
10 

41 誰 
Tasyou えっ、誰？(EP 2 - 29) 

10 

 Total 239 

 Dari beberapa contoh kalimat diatas, berikut merupakan 8  macam dari 42 

macam ninsyou daimeishi.  8 macam ninsyou daimeishi  tersebut akan dibagi 

dalam tiga poin yaitu Jisyou, Taisyo dan Tasyou. Tujuh macam ninsyou daimeishi 

yang akan dibahas yaituうち “uchi” , 私 “watashi”, あなた “anata”, 君“kimi”, 

こいつ “koitsu”, そいつ “soitsu”, あいつ “aitsu”, dan誰“dare”. 



86 

 

a. Penutur Laki-laki 

 Berikut merupakan analisis data ninsyou daimeishi yang dituturkan oleh 

penutur yang bergender laki-laki. 

1) Jisyou  

 Pada tabel 4.3 ditemukan 12 macam ninsyou daimeishi yang termasuk 

kedalam jisyou. Akan tetapi dalam analisis penelitian ini hanya menjelaskan dua 

macam jisyou yang digunakan oleh penutur laki-laki : 

a) うち ‘Uchi’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 9 data ninsyou daimeishiうち “uchi”. Data ninsyou 

daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 7 kali 

dan diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 2 kali. 

 Data (EP 1 - 152) ♠ 

 Kagami Motoi  : うちの親父と。。 

    Uchi no oyaji to. 

    Dengan Ayahku. 

 Data (EP 1 - 152) diucapkan oleh Kagami Motoi ketika menjadi Kagami Dan. 

Data ini diucapkan ketika Kagami Motoi lupa terbuai pujian lalu teringat bahwa 

dia sedang di tubuh anaknya. Ninsyou daimeishiうち “uchi” ini digunakan untuk 

menyebutkan diri sendiri.  
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b) 私 ‘Watashi’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 84 data ninsyou daimeishi 私  “watashi”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 3 kali. 

 Data (EP 2 - 143) ♠ 

 Takumi Haruki : 私はいつも金魚の糞のようにくっついていた。 

    Watashi wa itsumo kingyo no kuso no yō ni kuttsuite ita. 

    Saya selalu terjebak seperti kotoran ikan mas.  

 Data (EP 2 - 143) diucapkan oleh Takami Haruki. Data ini diucapkan ketika 

Takami Haruki menceritakan kehidupannya yang sulit kepada Kagami Dan yang 

sedang dirasuki oleh Kagami Motoi. Ninsyou daimeishi 私  “watashi” ini 

digunakan untuk menyebutkan diri sendiri  

2) Taisyou  

 Pada tabel 4.3 ditemukan 10 macam Ninsyou Daimeishi yang termasuk 

kedalam taishou. Akan tetapi, dalam analisis data ini, analisis peneliti hanya akan 

menjelaskan 2 macam ninsyou daimeishi jenis taishou yang diucapkan oleh 

penutur laki-laki: 
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a) あなた ‘Anata’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 56 data ninsyou daimeishi あなた “anata”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 11 kali. 

 Data (EP 2 - 102) ♠ 

 Kagami Motoi  : あなた彼氏ですか。 

    Anata kareshi desu ka. 

    Kamu pacarnya? 

 Data (EP 2 - 102) diucapkan oleh Kagami Motoi. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Motoi yang merasuki Kagami Dan menanyakan kepada Sawamura 

Syogo. Apakah dia pacar Minazuki Mana. Ninsyou daimeishiあなた“anata” 

ini digunakan untuk menyebutkan  lawan bicara. 

b) 君 ‘Kimi’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 47 data ninsyou daimeishi 君“kimi”. Data ninsyou 

daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 35 

kali. 

 Data (EP 2 - 164) ♠ 

 Takami Haruki : 亡くなられたけど、君のパパは誰に自慢しても

    いい、すばらしい人だったってことだよ。 

    Nakunara retakedo, kimi no papa wa dare ni jiman  

    shite mo ii, subarashii hito data tte kotoda yo. 
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    Walaupun sudah meninggal, Ayahmu adalah orang  

    yang luar biasa yang bisa kamu banggakan pada semua  

    orang. 

 Data (EP 2 - 164) diucapkan oleh Takami Haruki. Data ini diucapkan ketika 

Takami Haruki berbicara kepada Kagami Dan yang dirasuki oleh Kagami Motoi 

tentang sosok Kagami Motoi. Ninsyou daimeishi 君“kimi” ini digunakan untuk 

menyebutkan  lawan bicara. 

3) Tasyou 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 20 macam Ninsyou Daimeishi yang termasuk 

kedalam Tashou. 20 macam Tashou ini akan dibagi menjadi empat golongan 

yaitu Kinsyou, Chuusyou, Ensyou dan Futeisyou. Masing-masing golongan akan 

diberikan satu macam ninsyou daimeishi yang digunakan penutur laki-laki. 

a) Kinsyou 

 Kinsyou digunakan oleh penutur saat menunjukan pada orang yang dekat 

dengan dirinya. Dalam penelitian ini ditemukan 5 macam yang merupakan 

golongan kinsyou yaitu こいつ ‘Koitsu’, こいつら ‘Koitsura’, この人 ‘Kono 

hito’, この子  ‘Kono ko’ dan この野郎  ‘Kono yarou’. Berikut merupakan 

penjelasan beberapa poin ninsyou daimeishi dalam golongan tasyou golongan 

kinsyou. 
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i) こいつ ‘Koitsu’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 22 data ninsyou daimeishi こいつ “koitsu”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 19 kali. 

 Data (EP 1 - 173)♠ 

 Kagami Motoi  : こいつ、クラブも入ってないのか。 

    Koitsu, kurabu mo haitte nai no ka. 

    Anak ini juga tidak mendaftar ke klub ya. 

 Data (EP 1 - 173) diucapkan oleh Kagami Motoi. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Motoi yang merasuki Kagami Dan sedang jalan-jalan setelah pelajaran 

usai. Lalu mengetahui bahwa dia tidak masuk klub manapun. Ninsyou daimeishi

こいつ  “koitsu” ini digunakan untuk menyebutkan orang ketiga yang dekat 

dengan penutur. 

 

b) Chuusyou 

 Chuusyou digunakan oleh penutur saat menunjukan orang yang dekat dengan 

lawan bicara. Dalam penelitian ini ditemukan 2 macam yang merupakan golongan 

chuusyou yaitu そいつ ‘Soitsu’, dan その人 ‘Sono hito’. Berikut merupakan 

penjelasan poin ninsyou daimeishi dalam golongan tasyou golongan chuusyou. 
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i) そいつ ‘Soitsu’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 5 data ninsyou daimeishi そいつ “soitsu”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 4 kali. 

 Data (EP 3 - 278) ♠ 

 Yashiro Kenta  : 女はなぐったりしねぇ。だが、代わりに彼氏が 

    いりゃ、そいつを。いなきゃ兄貴や弟。そいつも 

    いなきゃ父親あぁぁ！ 

    Onna wa naguttari shinee. Daga, kawarini kareshi ga  

    irya, soitsu o. Inakya aniki ya otōto. Soitsu mo inakya  

    chichioya a ~a~a! 

    Kami tidak memukul perempuan. Tetapi, sebagai  

    gantinya jika punya pacar maka dia yang dipukul. Jika 

    tidak ada kakak atau adik. Jika tidak memilikinya  

    juga maka  ayahnyaaa! 

 Data (EP 3 - 278) diucapkan oleh Yashiro Kenta. Data ini diucapkan ketika 

Yashiro Kenta dan teman tim basketnya datang ke kelas Takami Sachi. Mereka 

memberikan peringatan untuk siswa dan siswi dikelas tersbut agar tidak menindas 

Takami Sachi lagi. Ninsyou daimeishi そいつ  “soitsu” ini digunakan untuk 

menyebutkan orang ketiga yang dekat dengan lawan bicara. 

c) Ensyou  

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

dari pembicara maupun lawan bicara. Dalam penelitian ini ditemukan 11 macam 

yang merupakan golongan ensyou  yaitu あいつ ‘Aitsu’, あいつら ‘Aitsura’, あ
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のバカ ‘Ano baka’, あの二人 ‘Ano futari’, あの人 ‘Ano hito’, あの子 ‘ Ano ko’, 

あの野郎 ‘Ano yarou’, あんなやつ ‘Anna yatsu’, 彼 ‘Kare, ’ 彼ら ‘Karera’ dan彼女 

‘Kanojo’. Berikut merupakan penjelasan beberapa poin ninsyou daimeishi dalam 

golongan tasyou golongan ensyou. 

i) あいつ ‘Aitsu’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 14 data ninsyou daimeishi あいつ “aitsu”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 12 kali. 

 Data (EP 2 - 199) ♠ 

 Yasihiro Kenta : あいつ、根性ありな。俺の目に狂いはね。 

    Aitsu, konjou ari na. Ore no me ni kurui wa ne. 

    Dia punya nyali juga. Dimataku dia gila. 

 Data (EP 2 - 199) diucapkan oleh Yashiro Kenta. Data ini diucapkan ketika 

Yashiro Kenta memuji Kagami Dan yang dirasuki Kagami Motoi karena berani 

mengutarakan perasaannya kepada Minazuki Mana di depan seluruh anak sekolah. 

Ninsyou daimeishiあいつ “aitsu” ini digunakan untuk menyebutkan orang ketiga 

yang tidak dekat dengan penutur dan lawan bicara. 

d) Futeisyou. 

 Futeisyou digunakan oleh penutur saat penutur tidak mengetahui suatu benda, 

dan benda yang ditunjuk tidak jelas. Dalam penelitian ini ditemukan 2 macam 

yang merupakan golongan futeisyou yaitu どいつ ‘Doitsu’ dan誰 ‘Dare’. Berikut 
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merupakan penjelasan poin ninsyou daimeishi dalam golongan tasyou golongan 

futeisyou. 

i) 誰 ‘Dare’ 

 Pada Table 4.3 ditemukan 36 data ninsyou daimeishi誰“dare”. Data ninsyou 

daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki sebanyak 26 

kali sedangkan gender perempuan sebanyak 10 kali. 

 Data (EP 2 - 164) ♠ 

 Takami Haruki : 亡くなられたけど、君のパパは誰に自慢しても

    いい、すばらしい人だったってことだよ。 

    Nakunara retakedo, kimi no papa wa dare ni jiman  

    shite mo ii, subarashii hito data tte kotoda yo. 

    Walaupun sudah meninggal, Ayahmu adalah orang  

    yang luar biasa yang bisa kamu banggakan pada semua  

    orang. 

 Data (EP 2 - 164) diucapkan oleh Takami Haruki. Data ini diucapkan ketika 

Takumi Haruki menceritakan tentang Takami Motoi kepada Kagami Dan yang 

dirasuki Kagami Motoi. Ninsyou daimeishi 誰 “dare” ini digunakan untuk 

menyebutkan orang ketiga yang tidak tahu siapa yang dimaksud. 
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b. Penutur Perempuan 

1) Jisyou  

 Pada tabel 4.3 ditemukan 12 macam ninsyou daimeishi yang termasuk 

kedalam jisyou. Akan tetapi dalam analisis penelitian ini hanya menjelaskan dua 

macam jisyou yang digunakan oleh penutur perempuan: 

a) うち ‘Uchi’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 9 data ninsyou daimeishiうち “uchi”. Data ninsyou 

daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh perempuan sebanyak 2 kali. 

 Data (EP 2 - 311) ♥ 

 Takami Sachi  : あと、うちのパパ変なこと言ってたの。 

    Ato, uchi no papa hen na koto ittetano. 

    Lalu, Ayahku mengatakan hal yang aneh. 

 Data (EP 2 - 311) diucapkan oleh Takami Sachi. Data ini diucapkan ketika 

Takami Sachi memberi tahu Kagami Dan yang sebenarnya adalah Kagami Motoi 

bahwa ayahnya mengatakan sesuatu yang aneh. Ninsyou daimeishiうち “uchi” 

ini digunakan untuk menyebutkan diri sendiri. 

b) 私 ‘Watashi’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 84 data ninsyou daimeishi 私  “watashi”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan 

sebanyak 81 kali. 
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 Data (EP 1 - 141)♥ 

 Takami Sachi  : 最初はわたしもあいてしてた。それこそ何でも

    かんでも、かわいいってね。 

    Saisho wa watashi mo aite shi teta. Sore koso  

    nandemokandemo, kawaī tte ne. 

    Pada awalnya aku juga diterima. Lalu apapun itu bisa 

    dikatakan lucu. 

 Data (EP 1 - 141) diucapkan oleh . Data ini diucapkan ketika Takami Sachi 

menceritakan kenapa dia ditindas di sekolah kepada Kagami Dan yang sedang 

dirasuki Kagami Motoi. Ninsyou daimeishi 私 “watashi” ini digunakan untuk 

menyebutkan diri sendiri.  

2) Taisyou  

 Pada tabel 4.3 ditemukan 10 macam Ninsyou Daimeishi yang termasuk 

kedalam taishou. Akan tetapi, analisis peneliti hanya akan menjelaskan 2 macam 

ninsyou daimeishi jenis taishou yang diucapkan oleh penutur perempuan: 

a) あなた ‘Anata’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 56 data ninsyou daimeishi あなた “anata”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 11 kali sedangkan gender perempuan sebanyak 45 kali. 

 Data (EP 1 - 154)♥ 

 Takami Sachi  : あなたのパパ優秀で小さいときからみんなの人

    気ものだったって。 
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    Anata no papa yuushuude chiisai toki kara minna no 

    ninki shadattatte. 

    Ayahmu itu sudah dari kecil luar biasa, sudah menjadi 

    orang yang terkenal. 

 Data (EP 1 - 154) diucapkan oleh Takami Sachi. Data ini diucapkan ketika 

Takami Sachi menceritakan tentang Kagami Motoi kepada Kagami Dan yang 

dirasuki Kagami Motoi. Ninsyou daimeishi あなた“anata”  ini digunakan 

untuk menyebutkan lawan bicara. 

b) 君 ‘Kimi’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 47 data ninsyou daimeishi 君“kimi”. Data ninsyou 

daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 12 

kali. 

 Data (EP 2 - 36) ♥ 

 Siswi 2   : 君、一年生？ 

    Kimi, Ichi nen sei? 

    Kamu kelas satu ya? 

 Data (EP 2 - 36) diucapkan oleh seorang siswi yang peneliti sebut Siswi 2. 

Data ini diucapkan ketika Siswi ini menanyakan kepada Kagami Dan yang 

dirasuki Kagami Motoi. Karena Kagami Motoi berani menanyakan nama seorang 

primadona sekolah. Ninsyou daimeishi 君  “kimi” ini digunakan untuk 

menyebutkan lawan bicara. 
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3) Tasyou 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 20 macam Ninsyou Daimeishi yang termasuk 

kedalam Tashou. 20 macam Tashou ini akan dibagi menjadi empat golongan 

yaitu Kinsyou, Chuusyou, Ensyou dan Futeisyou. Masing-masing golongan akan 

diberikan satu macam ninsyou daimeishi yang digunakan penutur perempuan. 

a) Kinsyou 

 Kinsyou digunakan oleh penutur saat menunjukan pada orang yang dekat 

dengan dirinya. Dalam penelitian ini ditemukan 5 macam yang merupakan 

golongan kinsyou yaitu こいつ ‘Koitsu’, こいつら ‘Koitsura’, この人 ‘Kono 

hito’, この子  ‘Kono ko’ dan この野郎  ‘Kono yarou’. Berikut merupakan 

penjelasan beberapa poin ninsyou daimeishi dalam golongan tasyou golongan 

kinsyou. 

i) こいつ ‘Koitsu’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 22 data ninsyou daimeishi こいつ “koitsu”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 19 kali sedangkan gender perempuan sebanyak 3 kali. 

 Data (EP 3 - 23)♥ 

 Takami Sachi  : こいつは川で溺れたことがあるの。小学校の遠 

    足で。だから、水は怖くてプールなんだかんだい 

    つも、見学。 
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    Koitsu wa kawa de oboreta koto ga aru no. Shōgakkō 

     no ensoku de. Dakara, mizu wa kowakute pūru  

    nandakanda itsumo, kengaku. 

    Dia pernah hampir tenggelam di sungai. Saat kami  

    tamasya waktu SD.  Makanya setiap kita menggunakan  

    kolam renang dia takut air  dan hanya melihat saja. 

 Inoue Satoshi  : つまり、泳げるはずもない。 

    Tsumari, oyogeru hazu mo nai. 

    Dengan kata lain, harusnya dia takbisa berenang. 

 Data (EP 3 - 23) diucapkan oleh Takami Sachi. Data ini diucapkan ketika 

Takami Sachi mengetahui bahwa orang yang ada dihadapannya bukanlah Kagami 

Dan. Ninsyou daimeishiこいつ “koitsu” ini digunakan untuk menyebutkan orang 

ketiga yang dekat dengan penutur. 

 

b) Chuusyou 

 Chuusyou digunakan oleh penutur saat menunjukan orang yang dekat dengan 

lawan bicara. Dalam penelitian ini ditemukan 2 macam yang merupakan golongan 

chuusyou yaitu そいつ ‘Soitsu’, dan その人 ‘Sono hito’. Berikut merupakan 

penjelasan poin ninsyou daimeishi dalam golongan tasyou golongan chuusyou. 

i) そいつ ‘Soitsu’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 5 data ninsyou daimeishi そいつ “soitsu”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 4 kali sedangkan gender perempuan sebanyak 1 kali. 

 Data (EP 6 - 253)♥ 
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 Minazuki Mana : そいつって、あなたの双子？ 

    Soitsu tte, anata no futago? 

    Dia, Saudara kembarmu? 

 Data (EP 6 - 253) diucapkan oleh Minazuki Mana. Data ini diucapkan ketika 

Minazuki Mana diminta menjadi pacar soudara kembar Kagami Dan yang 

dirasuki Kagami Motoi. Ninsyou daimeishiそいつ “soitsu” ini digunakan untuk 

menyebutkan orang ketiga yang dekat dengan lawan bicara. 

c) Ensyou  

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

dari pembicara maupun lawan bicara. Dalam penelitian ini ditemukan 11 macam 

yang merupakan golongan ensyou  yaitu あいつ ‘Aitsu’, あいつら ‘Aitsura’, あ

のバカ ‘Ano baka’, あの二人 ‘Ano futari’, あの人 ‘Ano hito’, あの子 ‘ Ano ko’, 

あの野郎 ‘Ano yarou’, あんなやつ ‘Anna yatsu’, 彼 ‘Kare, ’ 彼ら ‘Karera’ dan彼女 

‘Kanojo’. Berikut merupakan penjelasan beberapa poin ninsyou daimeishi dalam 

golongan tasyou golongan ensyou. 

i) あいつ ‘Aitsu’ 

 Pada tabel 4.3 ditemukan 14 data ninsyou daimeishi あいつ “aitsu”. Data 

ninsyou daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender laki-laki 

sebanyak 12 kali sedangkan gender perempuan sebanyak 2 kali. 

 Data (EP 6 - 214)♥ 
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 Takami Sachi  : あいつ、まさか。 

    Aitsu, masaka. 

    Dia, jangan-jangan. 

 Data (EP 6 - 214) diucapkan oleh Takami Sachi. Data ini diucapkan ketika 

Kagami Dan yang dirasuki Kagami Motoi mau mengakui bahwa dia bukan 

Kagami Dan yang sesungguhnya, melainkan ayah dari Kagami Dan. Ninsyou 

daimeishi あいつ “aitsu” ini digunakan untuk menyebutkan orang ketiga yang 

tidak dekat dengan penutur dan lawan bicara. 

d) Futeisyou. 

 Futeisyou digunakan oleh penutur saat penutur tidak mengetahui suatu benda, 

dan benda yang ditunjuk tidak jelas. Dalam penelitian ini ditemukan 2 macam 

yang merupakan golongan futeisyou yaitu どいつ ‘Doitsu’ dan誰 ‘Dare’. 

i) 誰 ‘Dare’ 

 Pada Table 4.3 ditemukan 36 data ninsyou daimeishi誰“dare”. Data ninsyou 

daimeishi yang peneliti temukan, diucapkan oleh gender perempuan sebanyak 10 

kali. 

 Data (EP 2 - 29) ♥ 

 Kagami Motoi  : すみません。彼女なんて名前ですか。 

    Sumimasen. Kanojo nante namae desu ka. 

    Permisi. Perempuan itu siapa namanya? 

 Siswi 1   : えっ、誰？ 

    E, Dare? 
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    E, Siapa? 

 Kagami Motoi  : あの子。 

    Ano ko. 

    Anak itu 

 Data (EP 2 - 29) diucapkan oleh Seorang siswi yang peneliti beri nama Siswi 

1. Data ini diucapkan ketika Kagami Motoi bertanya kepada salah satu siswi 

disana tentang nama anak perempuan yang menjadi primadona sekolah. Ninsyou 

daimeishi 誰“dare” ini digunakan untuk menyebutkan orang ketiga yang tidak 

tahu siapa yang dimaksud 

B. Hasil Penelitian 

 Bedasarkan hasil analisis data variasi danseigo dan joseigo pada drama 49 

(Forty Nine) yang telah dibahas  pada bagian sebelumnya, peneliti menemukan 

1.656 data penutur laki-laki dan 765 data penutur perempuan.  

  Grafik 4.2.a 

Persentase data shuujoshi, kandoushi dan ninsyou daimeishi penutur 

laki-laki pada drama 49 (Forty Nine) 
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 Dari tabel 4.2.a ditemukan bahwa jumlah data penutur laki-laki berjumlah 

1.656 data. Data-data tersebut terdiri dari Shuujoshi 527 data (32%), Kandoushi 

586 data (35%), dan Ninsyou Daimeishi 543 data (33%). 

 

 

32% 
(527 data) 

35% 
(586 data) 

33% 
(543 data) 

Laki-laki 

Shujoshi

Kandoushi

Ninsyou Daimeishi

42% 
(320 data) 

27% 
(206 data) 

31% 
(239 data) 

Perempuan 

Shuujoshi

Kandoushi

Ninsyou Daimeishi

 Tabel 4.2.b 

Persentase data shuujoshi, kandoushi dan ninsyou daimeishi penutur 

perempuan pada drama 49 (Forty Nine) 
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 Kemudian dari tabel 4.2.b ditemukan bahwa jumlah data penutur laki-laki 

berjumlah 765 data. Data-data tersebut terdiri dari Shuujoshi 320 data (42%), 

Kandoushi 206 data (27%), dan Ninsyou Daimeishi 239 data (31%). Kemudian 

untuk menentukan variasi danseigo dan joseigo apa saja pada drama 49 (Forty 

Nine) berikut merupakan penjelasan berdasarkan parameter shuujoshi, kandoushi 

dan ninsyou daimeshi dengan masing-masing gender penuturnya. 

1. Variasi Shuujoshi dalam Danseigo maupun Joseigo pada Drama 49 

(Forty Nine).  

 Pada tabel 4.2.a dan tabel 4.2.b ditemukan bahwa jumlah data shuujoshi 

penutur laki-laki 527 data dan penutur perempuan 320 data. Data tersebut 

kemudian diolah dan dapat digambarkan pada tabel berikut :  

 

No Shuujoshi ♠ ♥ 

1 かしら 0 0% 4 1% 

2 かな 27 5% 9 3% 

3 さ/さぁ 48 9% 4 1% 

4 ぜ 12 2% 0 0% 

5 ぞ 15 3% 0 0% 

6 な/なぁ 106 20% 7 2% 

7 ね/ねぇ 87 17% 80 25% 

 8 よ 200 38% 139 43% 

9 よな 16 3% 0 0% 

10 よね 10 2% 19 6% 

 Tabel 4.2.1 

Variasi Shuujoshi dalam Danseigo maupun Joseigo pada Drama 49 

(Forty Nine) 
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11 わ 2 0% 24 7% 

12 わね 1 0% 11 3% 

13 わよ 0 0% 22 7% 

14 わよね 0 0% 2 1% 

Jumlah 524 100% 321 100% 

 

 Dari tabel 4.2.1 diatas, peneliti dapat menyimpulakan bahwa : 

1. Shuujoshi かしら “kashira” digunakan oleh penutur perempuan. 

2. Shuujoshi かな  “kana” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-laki. 

3. Shuujoshiさ/さぁ “sa/saa” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-laki. 

4. Shuujoshiぜ “ze” digunakan oleh penutur laki-laki. 

5. Shuujoshiぞ “zo” digunakan oleh penutur laki-laki. 

6. Shuujoshi な /なぁ  “na/naa” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-

laki. 

7. Shuujoshi ね/ねぇ “ne/nee” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 

8. Shuujoshi よ  “yo” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 
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9. Shuujoshi よな “yona” digunakan oleh penutur laki-laki. 

10. Shuujoshi よね  “yone” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 

11. Shuujoshi わ “wa” digunakan oleh penutur perempuan. 

12. Shuujoshi わね “wane” digunakan oleh penutur perempuan. 

13. Shuujoshiわよ “wayo” digunakan oleh penutur perempuan. 

14. Shuujoshi わよね “wayone” digunakan oleh penutur perempuan. 

2. Variasi Kandoushi dalam Danseigo maupun Joseigo pada Drama 49 

(Forty Nine). 

 Pada tabel 4.2.a dan tabel 4.2.b ditemukan bahwa jumlah data kandoushi 

penutur laki-laki 586 data dan penutur perempuan 206 data. Data tersebut akan 

dibagi dalam empat golongan yaitu Kandou, Yobikake, dan Outou. 

a. Kandou 

 Berikut merupakan tabel hasil penelitian yang akan menjelaskan Kandoushi 

yang termasuk dalam golongan Kandou. 

 

No Kandoushi Jenis ♠ ♥ 

1 あっ/あー Kandou 99 34% 31 30% 

2 あら Kandou 0 0% 2 2% 

3 あれ Kandou 22 8% 0 0% 

 Tabel 4.2.2.a 

Variasi Kandoushi (Kandou) dalam Danseigo maupun Joseigo pada 

Drama 49 (Forty Nine) 



106 

 

4 うーん Kandou 0 0% 3 3% 

5 ウォ/ウォー Kandou 2 1% 0 0% 

6 えっ/えー Kandou 90 31% 44 42% 

7 おっ/おー Kandou 14 5% 1 1% 

8 げっ/げー Kandou 1 0% 1 1% 

9 ほら Kandou 7 2% 4 4% 

10 まあ Kandou 39 14% 11 10% 

11 やっ/やー Kandou 2 1% 0 0% 

12 んっ/んー Kandou 12 4% 8 8% 

 Jumlah 288 100% 105 100% 

 

 Dari tabel 4.2.2.a di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :  

1. Kandoushi あっ /あー  “a /a-” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-

laki. 

2. Kandoushiあら “ara” digunakan oleh penutur perempuan. 

3. Kandoushi あれ “are” digunakan oleh penutur laki-laki. 

4. Kandoushiうーん “u-n” digunakan oleh penutur perempuan. 

5. Kandoushi ウォ/ウォー “uwo / uwo-” digunakan oleh penutur laki-laki. 

6. Kandoushi えっ /えー  “e/e-” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur 

perempuan. 
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7. Kandoushi おっ /おー  “o/o-” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-

laki. 

8. Kandoushi げっ /げー  “ge/ge-” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan. 

9. Kandoushi ほら “hora” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 

10. Kandoushi まあ “maa” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-laki. 

11. Kandoushi やっ/やー “ya/ya-” digunakan oleh penutur laki-laki. 

12. Kandoushi んっ /んー  “n /n-” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun penutur perempuan, akan tetapi lebih banyak digunakan oleh 

penutur perempuan. 

b. Yobikake 

 Berikut merupakan tabel hasil penelitian yang akan menjelaskan Kandoushi 

yang termasuk dalam golongan Yobikake. 

 

No Kandoushi Jenis ♠ ♥ 

1 おい Yobikake 25 54% 0 0% 

2 さ Yobikake 2 4% 1 9% 

 Tabel 4.2.2.b 

Variasi Kandoushi (Yobikake) dalam Danseigo maupun Joseigo 

pada Drama 49 (Forty Nine) 
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3 な Yobikake 9 20% 0 0% 

4 ね Yobikake 4 9% 10 91% 

5 よ Yobikake 6 13% 0 0% 

 Jumlah 46 100% 11 100% 

 

 Dari tabel 4.2.2.b di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Kandoushi おい “oi” digunakan oleh penutur laki-laki. 

2. Kandoushiさ “sa” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun penutur 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 

3. Kandoushiな “na” digunakan oleh penutur laki-laki. 

4. Kandoushi ね  “ne” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh perempuan.  

5. Kandoushiよ “yo” digunakan oleh penutur laki-laki. 

c. Outou  

 Berikut merupakan tabel hasil penelitian yang akan menjelaskan Kandoushi 

yang termasuk dalam golongan Outou. 

  

No Kandoushi Jenis ♠ ♥ 

1 あ Outou 21 14% 0 0% 

2 ああ Outou 1 1% 0 0% 

3 いいえ Outou 7 5% 1 3% 

4 イエス Outou 1 1% 0 0% 

 Tabel 4.2.2.c 

Variasi Kandoushi (Outou) dalam Danseigo maupun Joseigo pada 

Drama 49 (Forty Nine) 
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5 いや Outou 59 38% 1 3% 

6 ううん Outou 3 2% 5 14% 

7 うん Outou 23 15% 19 54% 

8 え Outou 2 1% 1 3% 

9 お Outou 1 1% 0 0% 

10 ない Outou 0 0% 2 6% 

11 はい Outou 35 23% 6 17% 

12 や Outou 1 1% 0 0% 

 Jumlah 154 100% 35 100% 

 

 Dari tabel 4.2.2.c di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Kandoushiあ “a” digunakan oleh penutur laki-laki. 

2. Kandoushi ああ “aa” digunakan oleh penutur laki-laki. 

3. Kandoushi いいえ “iie” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempua, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-laki. 

4. Kandoushiイエス “iesu” digunakan oleh penutur laki-laki. 

5. Kandoushi  いや “iya” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-laki. 

6. Kandoushi ううん “uun” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 

7. Kandoushi うん  “un” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 
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8. Kandoushi え  “e” bisa digunakan oleh penutur laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 

9. Kandoushiお “o” digunakan oleh penutur laki-laki. 

10. Kandoushi ない “nai” digunakan oleh penutur perempuan. 

11. Kandoushiはい “hai” bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan, 

akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-laki. 

12. Kandoushiや “ya” digunakan oleh penutur laki-laki.  

3. Variasi Ninsyou Daimeishi dalam Danseigo maupun Joseigo pada Drama 

49 (Forty Nine). 

 Pada tabel 4.2.a dan tabel 4.2.b ditemukan bahwa jumlah data ninsyou 

daimeishi penutur laki-laki 543 data dan penutur perempuan 239 data. Data 

tersebut akan dibagi dalam tiga golongan yaitu Jisyou, Taishou dan Tashou. 

a. Jisyou 

 Berikut merupakan tabel hasil penelitian yang akan menjelaskan Ninsyou 

Daimeishi yang termasuk dalam golongan Jisyou. 

 

No Ninsyou 

Daimeishi 

Jenis 
♠ ♥ 

1 あたし Jisyou 0 0% 18 15% 

2 うち Jisyou 7 2% 2 2% 

 Tabel 4.2.3.a 

Variasi Ninsyou Daimeishi (Jisyou) dalam Danseigo maupun 

Joseigo pada Drama 49 (Forty Nine) 
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3 わたくし Jisyou 0 0% 1 1% 

4 俺 Jisyou 139 46% 0 0% 

5 俺たち Jisyou 12 4% 0 0% 

6 俺ら Jisyou 4 1% 0 0% 

7 僕 Jisyou 98 33% 1 1% 

8 僕たち Jisyou 8 3% 0 0% 

9 僕ら Jisyou 5 2% 0 0% 

10 私 Jisyou 3 1% 81 66% 

11 私たち Jisyou 0 0% 9 7% 

12 自分 Jisyou 23 8% 10 8% 

 Jumlah 299 100% 122 100% 

 

 Dari tabel 4.2.3.a di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :  

1. Ninsyou Daimeishiあたし “atashi” lebih banyak digunakan oleh penutur 

perempuan. 

2. Ninsyou Daimeishi うち  “uchi” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan. 

3. Ninsyou Daimeishi わたくし “watakushi” lebih banyak digunakan oleh 

penutur perempuan. 

4. Ninsyou Daimeishi 俺 “ore” lebih banyak digunakan oleh penutur laki-

laki. 

5. Ninsyou Daimeishi 俺たち  “ore tachi” lebih banyak digunakan oleh 

penutur laki-laki. 
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6. Ninsyou Daimeishi 俺ら “ore ra” lebih banyak digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

7. Ninsyou Daimeishi 僕 “boku” lebih banyak digunakan oleh penutur laki-

laki.  

8. Ninsyou Daimeishi 僕たち “Boku tachi” lebih banyak digunakan oleh 

penutur laki-laki. 

9. Ninsyou Daimeishi 僕ら “boku ra” lebih banyak digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

10. Ninsyou Daimeishi 私 “watashi” bisa digunakan oleh laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 

11. Ninsyou Daimeishi 私たち  “watashi tachi” banyak digunakan oleh 

penutur perempuan. 

12. Ninsyou Daimeishi 自分 “jibun” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan. 

b. Taishou 

 Berikut merupakan tabel hasil penelitian yang akan menjelaskan Ninsyou 

Daimeishi yang termasuk dalam golongan Taisyou. 

 

No Ninsyou 

Daimeishi 

Jenis 
♠ ♥ 

 Tabel 4.2.3.b 

Variasi Ninsyou Daimeishi (Taisyou) dalam Danseigo maupun 

Joseigo pada Drama 49 (Forty Nine) 
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1 あなた Taisyou 11 8% 45 56% 

2 あなた達 Taisyou 0 0% 2 3% 

3 あんた Taisyou 9 6% 19 24% 

4 お前 Taisyou 61 43% 0 0% 

5 お前たち Taisyou 1 1% 0 0% 

6 お前ら Taisyou 14 10% 0 0% 

7 君 Taisyou 35 25% 12 15% 

8 君たち Taisyou 9 6% 2 3% 

9 君ら Taisyou 1 1% 0 0% 

10 貴様 Taisyou 1 1% 0 0% 

 Jumlah 142 100% 80 100% 

 

 Dari tabel 4.2.3.b di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :  

1. Ninsyou Daimeishiあなた “anata” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur 

perempuan. 

2. Ninsyou Daimeishi あなた達 “anata tachi” lebih sering digunakan oleh 

penutur perempuan. 

3. Ninsyou Daimeishi あんた “anta” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur 

perempuan. 

4. Ninsyou Daimeishi お前 “omae” lebih banyak digunakan oleh penutur 

laki-laki. 
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5. Ninsyou Daimeishi お前たち  “omae tachi” banyak digunakan oleh 

penutur laki-laki. 

6. Ninsyou Daimeishi お前ら  “omaera” banyak digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

7. Ninsyou Daimeishi 君  “kimi” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-

laki. 

8. Ninsyou Daimeishi 君たち “kimi tachi” bisa digunakan oleh penutur laki-

laki maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

9. Ninsyou Daimeishi 君ら “kimi ra” lebih banyak digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

10. Ninsyou Daimeishi 貴様 “Kisama” lebih banyak digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

c. Tashou 

 Berikut merupakan tabel hasil penelitian yang akan menjelaskan Ninsyou 

Daimeishi yang termasuk dalam golongan Tasyou. 

 

No Ninsyou Jenis ♠ ♥ 

 Tabel 4.2.3.c 

Variasi Ninsyou Daimeishi (Taisyou) dalam Danseigo maupun 

Joseigo pada Drama 49 (Forty Nine) 
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Daimeishi 

1 あいつ Tasyou 12 12% 2 5% 

2 あいつら Tasyou 4 4% 0 0% 

3 あのバカ Tasyou 1 1% 0 0% 

4 あの二人 Tasyou 0 0% 2 5% 

5 あの人 Tasyou 2 2% 11 30% 

6 あの子 Tasyou 1 1% 0 0% 

7 あの野郎 Tasyou 1 1% 0 0% 

8 あんなやつ Tasyou 3 3% 1 3% 

9 こいつ Tasyou 19 19% 3 8% 

10 こいつら Tasyou 2 2% 0 0% 

11 この人 Tasyou 1 1% 0 0% 

12 この子 Tasyou 1 1% 0 0% 

13 この野郎 Tasyou 1 1% 0 0% 

14 そいつ Tasyou 4 4% 1 3% 

15 その人 Tasyou 1 1% 0 0% 

16 どいつ Tasyou 1 1% 0 0% 

17 彼 Tasyou 3 3% 6 16% 

18 彼ら Tasyou 0 0% 1 3% 

19 彼女 Tasyou 19 19% 0 0% 

20 誰 Tasyou 26 25% 10 27% 

 Jumlah 102 100% 37 100% 

 

 Dari tabel 4.2.3.c di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :  

1. Ninsyou Daimeishiあいつ “aitsu” bisa digunakan oleh laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-laki.  

2. Ninsyou Daimeishi あいつら  “aitsura” lebih sering digunakan oleh 

penutur laki-laki. 
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3. Ninsyou Daimeishi あのバカ “ano baka” lebih sering digunakan oleh 

penutur laki-laki. 

4. Ninsyou Daimeishi あの二人 “ano futari” lebih sering digunakan oleh 

penutur perempuan. 

5. Ninsyou Daimeishi あの人 “ano hito” bisa digunakan oleh penutur laki-

laki maupun perempuan. Akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur 

perempuan. 

6. Ninsyou Daimeishi あの子 “ano ko” lebih sering digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

7. Ninsyou Daimeishi あの野郎 “ano yarou” lebih sering digunakan oleh 

penutur laki-laki. 

8. Ninsyou Daimeishi あんなやつ “anna yastu” bisa digunakan oleh penutur 

laki-laki maupun perempuan. 

9. Ninsyou Daimeishi こいつ “koitsu” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-

laki. 

10. Ninsyou Daimeishi こいつら  “koitsura” lebih sering digunakan oleh 

penutur laki-laki.  

11. Ninsyou Daimeishi この人  “kono hito” lebih sering digunakan oleh 

penutur laki-laki. 
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12. Ninsyou Daimeishi この子 “kono ko” lebih sering digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

13. Ninsyou Daimeishi この野郎 “kono yarou” lebih sering digunakan oleh 

penutur laki-laki. 

14. Ninsyou Daimeishiそいつ “soitsu” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan,akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur laki-

laki. 

15. Ninsyou Daimeishi その人  “sono hito” lebih sering digunakan oleh 

penutur laki-laki.  

16. Ninsyou Daimeishiどいつ “doitsu” lebih sering digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

17. Ninsyou Daimeishi 彼  “kare” bisa digunakan oleh laki-laki maupun 

perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur perempuan. 

18. Ninsyou Daimeishi 彼ら “karera” lebih sering digunakan oleh penutur 

perempuan. 

19. Ninsyou Daimeishi 彼女 “kanojo” lebih sering digunakan oleh penutur 

laki-laki. 

20. Ninsyou Daimeishi 誰  “dare” bisa digunakan oleh penutur laki-laki 

maupun perempuan, akan tetapi lebih sering digunakan oleh penutur 

perempuan. 


