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BAB IV 

PENUTUP 

 

Simpulan 

Dalam penelitian skripsi ini, sudah dilakukan analisis mengenai 

makna dan jenis penggunaan aida ni, toki ni dan uchi ni dalam ragam tulis 

formal (koran) BCCWJ (Balanced Corpus of Contemporary Written 

Japanese). Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh simpulan sebagai 

berikut : 

1. Aida ni 

Aida ni menunjukkan waktu pada dugaan yang sudah pasti maupun 

belum pasti terjadi, dan menunjukkan adanya kesamaan waktu pada dua 

orang yang melakukan kegiatan berbeda. Aida ni terdiri dari 3 jenis 

penggunaan, yaitu 1) Sebagai batasan waktu pada kegiatan yang 

menyatakan dugaan, 2) Sebagai batasan waktu pada peristiwa yang 

memiliki jangka waktu secara jelas, dimana jangka waktunya bisa dituliskan 

secara langsung maupun tidak. 3) Sebagai batasan waktu pada kegiatan 

yang dilakukan dua orang berbeda. Kecenderungan penggunaan aida ni 

yaitu sebagai batasan waktu pada peristiwa yang memiliki jangka waktu 

secara jelas. 

2. Toki ni 

Toki ni menunjukkan waktu yang spesifik pada peristiwa lampau, dan 

menunjukkan waktu pada informasi yang sudah diketahui maupun peristiwa 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dialami oleh banyak orang. 

Toki ni terdiri dari 2 jenis penggunaan, yaitu 1) Sebagai ungkapan waktu 

pada peristiwa yang terjadi satu kali, 2) Sebagai ungkapan waktu pada 

peristiwa yang umum terjadi. Kecenderungan penggunaan toki ni yaitu 

sebagai ungkapan waktu pada peristiwa yang umum terjadi. 
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3. Uchi ni 

Uchi ni menunjukkan adanya keharusan untuk melakukan kegiatan 

pada kalimat kedua sebelum peristiwa pertama berakhir, adanya keyakinan 

oleh pembicara bahwa lawan bicara akan setuju dengan saran yang 

diberikan, menunjukkan waktu yang tidak diketahui oleh pembicara, dan 

menunjukkan bahwa kegiatan setelahnya terjadi tanpa diduga, sehingga ada 

kalanya menimbulkan hubungan sebab akibat. Uchi ni terdiri dari 3 jenis 

penggunaan, yaitu 1) Sebagai batasan waktu pada kegiatan yang 

menyatakan keinginan atau saran, 2) Sebagai batasan waktu pada permulaan 

peristiwa yang terjadi secara tidak jelas, 3) Sebagai batasan waktu pada 

peristiwa yang terjadi secara alami. Kecenderungan penggunaan uchi ni 

yaitu sebagai batasan waktu pada peristiwa yang terjadi secara alami. 

4. Persamaan dan perbedaan aida ni, toki ni dan uchi ni  

Berdasarkan hasil analisis BCCWJ, persamaan diantara ketiganya 

yaitu sama-sama digunakan untuk mengungkapkan waktu terjadinya dua 

peristiwa yang berlangsung bersamaan. Sementara perbedaan yang pertama 

yaitu aida ni dan uchi ni memiliki rentang waktu pada peristiwa yang terjadi, 

sedangkan toki ni tidak. Selanjutnya, waktu yang diungkapkan oleh aida ni 

dan toki ni adalah jelas, sedangkan waktu yang diungkapkan oleh uchi ni 

dinilai tidak jelas.  

Selanjutnya, dalam penggunaan antara aida ni dan uchi ni terdapat 

perbedaan yaitu aida ni digunakan pada suatu dugaan peristiwa sedangkan 

uchi ni digunakan pada peristiwa yang tanpa diduga akan terjadi. Selain itu, 

terdapat perbedaan penggunaan antara aida ni dan toki ni yaitu aida ni dapat 

menghubungkan awalan dan akhiran waktu terjadinya peristiwa sedangkan 

toki ni tidak. Terakhir, perbedaan penggunaan antara toki ni dan uchi ni 

yaitu toki ni digunakan pada waktu kegiatan yang spesifik sementara uchi ni 

digunakan pada waktu kegiatan yang tidak spesifik. 

 


