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DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL 

 

1. Diagram 1 : Jumlah penggunaan fukushi だいたい (daitai) dan ほとんど 

(hotondo) dalam blog. 

2. Diagram 2 : Persentase sampel kalimat dari kata だいたい (daitai). 

3. Diagram 3 : Persentase sampel kalimat dari kata ほとんど (hotondo). 

4. Diagram 4 : Jumlah penggunaan kata だいたい (daitai) dalam huruf hiragana 

dan kanji. 

5. Diagram 5 : Jumlah penggunaan kata ほとんど (hotondo) dalam huruf 

hiragana dan kanji. 

6. Diagram 6 : Kalimat bentuk sopan dan bentuk biasa dari kata だいたい 

(daitai). 

7. Diagram 7 : Kalimat bentuk sopan dan bentuk biasa dari kata ほとんど 

(hotondo). 

8. Diagram 8 : Jumlah penggunaan kelas kata dari kata yang diterangkan oleh 

kata だいたい (daitai). 

9. Diagram 9 : Jumlah penggunaan kelas kata dari kata yang diterangkan oleh 

kata ほとんど (hotondo). 

10. Diagram 10 : Jenis nomina yang diterangkan kata だいたい (daitai). 

11. Diagram 11 : Jenis verba yang diterangkan kata ほとんど (hotondo). 

12. Diagram 12 : Arti kata だいたい (daitai)  yang menerangkan nomina. 

13. Diagram 13 : Arti kata だいたい (daitai) yang menerangkan kelas kata verba 

dan nomina. 

14. Diagram 14 : Arti kata ほとんど (hotondo) yang menerangkan verba. 

15. Diagram 15 : Arti kata ほとんど (hotondo) yang menerangkan kelas kata verba 

dan nomina. 
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16. Tabel 1 : Tabel kelas kata yang diterangkan oleh kata だいたい (daitai) dan 

jumlah penggunaannya. 

17. Tabel 2 : Tabel kelas kata yang diterangkan oleh kata ほとんど (hotondo) 

dan jumlah penggunaannya. 

18. Tabel 3 : Perbandingan kelas kata yang diterangkan oleh kata だいたい 

(daitai) dan ほとんど (hotondo). 

19. Tabel 4 : Perbandingan hasil analisis kata だいたい (daitai) dan ほとんど 

(hotondo). 

20. Tabel 5 : Jenis kelas kata nomina yang diterangkan oleh kata だいたい 

(daitai). 

21. Tabel 6 : Jenis kelas kata verba yang diterangkan oleh kata ほとんど 

(hotondo). 

22. Tabel 7 : Perbandingan hasil analisis kata だいたい (daitai) dan ほとん     

ど (hotondo). 

 


