
BABIV 

KESIMPULAN 

i < LU  

Fukushi It)t6]j terdiri dari 7 ( tujuh ) jenis yang salah satunya adalah 

Teido no Fukushi. 

( h K L  

Pada Teido no fukusht ( O\]#@]) terdapat kata-kata yang memiliki 

makna gramatikal yang sama. Sesuai dengan batasan permasalahan yang diambil 

oleh penulis, yang dianalisis dalam penulisan ini yaitu totemo I b d ] ,  

t k  0 U ±  

taihen I3j dan hijooni [J# . 

Dari basil penulisan dan analisis pada bab sebelumnya, penulis dijelaskan 

wk U U ±  

fungsi dari totemo [ 2  C J  taihen [kl] dan hijooni [kk] .  

Totemo I }  b] digunakan untuk menegaskan bahkan meningkatkan derajat 

wk 

sesuatu, dan sering digunakan dalam bahasa lisan. Taihen Ij3] digunakan 

untuk menegaskan bahkan meningkatkan derajat sesuatu, digunakan untuk 

menunjukkan ekspresi formal dan sopan, digunakan untuk menunjukkan suatu 

usaha keras atau merasa tidak bisa bahkan mustahil melakukan suatu hal. Dan 

UL± 

Hijooni Ip$k] digunakan untuk menegaskan bahkan meningkatkan derajat 

sesuatu. 

45 



46 

Namun, fungsi pemakaian yang dipaparkan berdasarkan buku 'Effective 

Japanese Usage Dictionary' oleh Masayoshi Hirose / Kakuko Shoji (2001) 

tidak penulis temukan pada kalimat yang ada dalam buku buku acuan Minna no 

Nihongo I (semester I dan II), Minna no Nihongo 'Yasashi Sakubun' (semester Ill 

dan IV), dan New Approach (semester V dan VD yang digunakan sebagai buku 

ajar pada Universitas Darma Persada. Kebanyakan pemakaian yang penulis 

temukan adalah ketika menunjukkan fungsi dimana ketiga fukushi tersebut 

memiliki fungsi yang sama yaitu menegaskan bahkan meningkatkan derajat 

sesuatu. Namun, ketika pemakaian yang menunjukkan ekspresi yang lebih formal 

dan sopan, penulis hanya menemukan kalimat yang mcngunakan taihen. 

Sementara, hijooni juga memiliki fungsi yang sama dengan taihen, namun tidak 

ditemukan adanya eontoh kalimat dari buku ajar tersebut yang menunjukkan 

pemakaian hijooni. 

Demikian pula ketika taihen menunjukkan fungsi suatu usaha keras atau 

merasa tidak bisa bahkan mustahil melakukan suatu hal memiliki persamaan 

dengan totemo. Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan bahwa totemo memiliki 

fungsi yang sama dengan taihen menurut teori Masayoshi Hirose / Kakuko 

Shoji dalam bukunya 'Effective Japanese Usage Dictionary' (2001). Tetapi, 

penulis juga tidak menemukan adanya contoh kalimat yang dapat penulis analisis 

pada buku ajar yang penulis gunakan sebagai sumber data analisis. 

Dan, bila di bab sebelumnya juga menyebutkan bahwa totemo digunakan 

untuk mengungkapkan ekspresi negatif --nai atau -muri, penulis juga menemukan 
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kesulitan ketika mencari contoh kalimat pada buku ajar yang dapat penulis 

analisis. 

Berdasarkan pemaparan mengenai penggunaan totemo I }  d ]  

wk DU± 

taihen Ik3y dan hijooni [Jp#k] serta persamaan dan perbedaannya 

dari buku ajar Minna no Nihongo I (semester I dan II), Minna no Nihongo 

'Yasashi Sakubun' (semester III dan IV), dan New Approach (semester V dan VI) 

yang digunakan sebagai buku ajar pada Universitas Darrna Persada, maka penulis 

menyimpulkan bahwa kesulitan pemaharnan yang penulis temui ketika 

mempelajari totemo, taihen, dan hijooni adalah penulis tidak mengetahui dengan 

baik setiap fungsi dari fukushi tersebut dan pada buku ajar yang penulis sebutkan 

di alas, hanya beberapa teori yang digunakan. Dan teori yang paling sering 

digunakan adalah teori yang menunjukkan persamaan ketiga fukushi tersebut. 

Sedangkan pada teori lainnya yang menunjukkan perbedaan dimana ketiga 

fukushi tersebut tidak bisa digunakan bersamaan, penulis tidak menemukan 

contoh kalimat yang sesuai dengan beberapa teori yang sudah disebutkan di bab 

sebelumnya. 



LAMPIRAN 

Contoh Kalimat dari : 

1. New Approach 

2 %  
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8c+. (ew Approach, ha.33 bag.7 no.) 

tv, (New approach, hal.33, bag.7, no.2) 

20 bag.3 no.3) 

BEEN 
h~kV»C. (New Approach, ha! 33 bag 8 no.D) 
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2. Minna no Nihongo 'Yasashii Sakubun' 

(Minna no nihongo 'Yasashi sakubun' hal 63) 

3.Minna no Nihongo I 

0 0 0 

No.3) 
-

.,, 

Id, [(), (Minna no Nihongo I, Bab 8, Reibun 

BIS e 5  

•  • •  i t » , Cb #1 G  3, (Minna no Nihongo I, Bab 8, 

Renshuu No.3 bag 4) 

A L A  

gm2 A 



so 

B L < U A  8# 

3[4A h»-tc# J, (Minna no Nihongo I, Bab 12, 

Kaiwa) 

!: .l. � fJ • � - �  �  
As  >k I . %  •  %  < H i l t}  g c U t h ,  (Minna no Nihongo I, Bab 13, 

Reibun No.3) 
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