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BAB IV 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Pada penulisan skripsi ini, peneliti telah melakukan analisis yang 

mengenai makna yang terkandung pada uchi ni dan aida ni dalam kalimat 

bahasa Jepang ragam lisan dalam anime Fairy Tail pada bab III, serta pada 

bab IV selain menuliskan kesimpulan makna yang terkandung pada uchi ni 

dan aida ni, akan dituliskan juga persamaan dan Perbedaan keduanya. 

Kesimpulan dari makna yang terkadung pada uchi ni dan aida ni sebagai 

berikut :  

 

1. Uchi ni 

Uchi ni menunjukkan kegiatan/aktifitas yang sedang terjadi pada peristiwa 

A, namun pada peristiwa B menekankan situasi dan kondisi, pada peristiwa B 

terdapat kalimat saran atau kalimat ajakan. Serta menunjukkan keseluruhan 

sebuah aktifitas/kegiatan dari peristiwa A sampai peristiwa B. Uchi ni terdiri 

dari 4 jenis penggunaan, antara lain : (1) sebelum peristiwa A berakhir atau 

berubah terjadi peristiwa B, (2) uchi ni sebagai batasan waktu yang 

menyatakan ajakkan atau saran sebelum peristiwa A berakhir, (3) terjadinya 

peristiwa B secara alami selama peristiwa A berlangsung, dan (4) peristiwa 

yang menunjukkan suasana yang terjadi secara keseluruhan. Penggunaan uchi 

ni cenderung lebih menekankan perubahaan pada peristiwa B. 

 

2. Aida ni  

Aida ni menunjukkan pada peristiwa B terdapat sebuah kata kerja seperti 

‘~suru, ~shi hajimeru, ~ni naru’ dan sebagainya yang tidak ada kelanjutannya, 

lalu pada peristiwa A dan peristiwa B terdapat sebuah kegiatan/aktifitas yang 

terjadi secara bersamaan, dan menunjukkan jangka waktu yang terjadi secara 

jelas. Aida ni terdiri dari 3 jenis penggunaan, antara lain : (1) pada peristiwa A 

menunjukkan sebuah periode pada sebuah kondisi/keadaan dan aktifitas, 
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sedangkan pada peristiwa B menunjukkan situasi yang terjadi pada periode itu. 

Pada peristiwa B terdapat kata kerja seperti suru, shi hajimeru, ni naru dan 

sebagainya, yang dianggap sebagai tidak adanya kelanjutan dari sebuah 

aktifitas/kegiatan. Makna penggunaan (2) aktifitas atau kegiatan pada 

peristiwa A dan pada peristiwa B yang terjadi dalam waktu yang sama. dan 

Makna penggunaan (3) jangka waktu pada peristiwa tersebut diucapkan 

maupun tidak diucapakan dalam seri anime Fairy Tail. Penggunaan aida ni 

cenderung lebih menekankan waktu. 

 

3. Persamaan dan Perbedaan uchi ni dan aida ni 

 Persamaan : terjadinya peristiwa A dan peristiwa B yang secara 

bersamaan, dan terdapat rentang waktu pada peristiwa 

A ke peristiwa B. 

 Perbedaan : waktu yang dinyatakan pada aida ni disebutkan 

dengan jelas (ada angkanya), sedangkan pada uchi ni 

tidak. Lalu, pada uchi ni peristiwa B lebih menekan 

kan situasi yang terjadi saat itu, sedangkan pada aida 

ni tidak.  




