
BAB IV 

KESIMPULAN 

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab III, penulis dapat 

menyimpulkan : 

I .  Setsuzokushi I###]] dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

konjungsi atau kata penghubung. Dalam bahasa lnggris disebut 

conjunction. 

2. Setsuzokushi I#z##6]j terdiri dari 7 ( tujuh ) jenis, yaitu : 

heiritsu no setsuzokushi I LO#k #) adalah setsuzokushi 

yang menyatakan hubungan yang setara, gyakusetsu no 

setsuzokushi I if #z 0 # #et  ] ]  adalah setsuzokushi yang 

menyatakan hubungan yang berlawanan, junsetsu no setsuzokushi 

[f#0 #{k #6] ] adalah setsuzokushi yang digunakan pada saat 

menunjukkan basil, akibat, atau kesimpulan yang ada pada bagian 

sebelumnya yang menjadi sebab-sebab atau alasan, tenka no 

setsuzokusht [kfho #%4t.@]] adalah setsuzokusht yang yang 

menyatakan hubungan peambahan, hosetsu no setsuzokushi I# 

0 {4 ]] adalah setsuzokushi yang digunakan pada saat 

menambahkan penjelasan, sentaku no setsuzokushi )#R 0 #£#e 
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#6]] adalah setsuzokushi yang digunakan pada saat menyatakan 

pilihan, dan tenkan no setsuzokushi I##8to#kg s]] adalah 

setsuzokushi yang digunakan pada saat mengganti atau mengubah 

pokok pembicaraan. 

3. Sentaku no setsuzokushi #Ro#$e #is]) adalah setsuzokushi 

yang digunakan pada saat menyatakan pilihan antara sesuatu yang 

ada pada bagian sebelumnya dan yang ada pada bagian berikutnya. 

4. Pada sentaku no setsuzokushi 1#R o##]] terdapat kata 

kata yang memiliki makna gramatikal yang sama. Sesuai dengan 

batasan pennasalahan yang diambil oleh penulis, yang diteliti 

dalam penulisan ini adalah matawa ktIdy ,  aruiwa [ b %  

v W t ] , d an  soretomo T z h b J  

5. Matawa ±tIdj Dari analisa kalimat yang dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka didapatkan beberapa kesirnpulan tentang 

Matawa I ± t i d y ,  yaitu: 

Matawa I±tIi] digunakan pada waktu mempertimbangkan salah 

satu pilihan dari hal yang ada pada kalimat pertama dan berikutnya 

yang rnemenuhi syarat sama. 

Matawa I±tIdj sering digunakan dalam bahasa tulisan. 
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- Matawa I± Id] hanya dipakai pada waktu memilih salah satu 

dari beberapa pilihan yang ada. 

6. Aruiwa Ibo5Wd] .  Dari analisa kalimat yang dilakukan pada 

bab III, maka dapat disimpulkan bahwa : 

Aruiwa Z I t ]  digunakan pada saat mempertimbangkan 

sesuatu sesudah memilih salah satu yang memenuhi syarat sederajat 

dari kalimat terdahulu dan berikutnya. 

- Aruiwa b 5 I t ]  juga digunakan pada waktu menjajarkan 

sesuatu yang lebih dari dua kata. 

- Digunakan dalam bahasa formal, dan aruiwa lebih resmi dari pada 

matawa. Digunakan dalam bahasa tulisan dan percakapan yang sopan. 

Dalam kalimat biasa, bisa mengganti aruiwa dengan menggunakan ka 

Aruiwa [bvWtj juga digunakan untuk mengungkapkan adanya 

kemungkinan yang lain dari perkiraan. 

Aruiwa [bZvIty  dapat digunakan juga sebagai kata keterangan. 
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7. Soretomo Zh %]  Dari analisa kalimat yang dilakukan 

pada bab Ill, maka dapat disimpulkan bahwa : 

Soretomo Zh} bj digunakan pada waktu mempertimbangkan 

salah satu pilihan dari hal yang ada pada kalimat pertama dan 

berikutnya yang memenuhi syarat sama. 

Soretomo bisa diganti dengan aruiwa atau matawa. aruiwa dan 

matawa, kecuali dalam kalimat tanya tidak bisa diganti dengan 

soretomo. 

Ada kalanya kata tanya seperti ka, desuka, masuka dan lain lain, 

dihilangkan lalu dipakai soretomo sebagai penyambung kata dalam 

kalimat itu. Tepatnya, pada waktu mengucapkan nada kalimat ini, 

harus nada bertanya. 

Waktu bercakap-cakap diantara teman-teman akrab yang tidak 

mempergunakan bahasa sopan, soretomo lebih tepat daripada matawa 

dan aruiwa. 

53 



LAMPIRAN 

Persamaan dan perbedaan matawa, aruiwa dan soretomo. 

Matawa Aruiwa Soretomo 

Digunakan pada waktu Digunakan pada saat Digunakan pada waktu 

mempertimbangkan salah mempertimbangkan mempertimbangkan 

satu pilihan dari hal yang sesuatu sesudah salah satu pilihan dari 

ada pada kalimat pertama memilih salah satu yang hal yang ada pada 

dan berikutnya yang memenuhi syarat kalimat pertama dan 

memenuhi syarat sama. sederajat dari kalimat berikutnya yang 

terdahulu dan memenuhi syarat sama. 
Contoh: 

berikutnya. 
Contoh: 

#RN ± t-It#o#--LA2 

Contoh : #%I] EE I- # 

cit d u  1ht5 L CL3 0lt 

Lutz-t±It 3by, 
3&#E Ch, 7 5 2  

b  %LI±ft#to% 
Xi~G#h, zhb 

t th'# nut- 
t Ki~ch, 

tz+#±5, # #  

UUt-Lt# 
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Sering digunakan dalam Digunakan pada waktu Soretomo bisa diganti 

bahasa tulisan menjajarkan sesuatu dengan aruiwa atau 

yang lebih dari dua matawa. aruiwa dan 
Contoh : U R -- I #R  ±  

kata. matawa, kecuali dalam 
t-It#r0#--LR Cie 

kalimat tanya tidak bisa 

A L C<ti#u 
Contoh : {9&.alt 

diganti soretomo. 

Hanya dipakai pada waktu 

memilih salah satu dari 

#. SU, bbU 

I t - E 7 % # L t 

z & # #i i % & 5  

HH5. 

digunakan dalam 

bahasa fonnal, dan 

Contoh: 

#±{cBvv• % 

hb t # k c  

•  # C < h t  

Ada kalanya kata tanya 

seperti ka, desuka, 

beberapa pilihan yang ada. aruiwa lebih resmi dari masuka dan lain lain, 

Contoh: 
pada matawa. 

Digunakan dalam soretomo sebagai 

dihilangkan lalu dipakai 

{It#}k ±tlt y  Ft bahasa tulisan dan penyambung kata dalam 

-LO5bht]kt±. percakapan yang sopan kalimat itu. Tepatnya, 

Contoh: 
waktu mengucapkan 

nada kalimat ini, hams 

#g]EI#±LLt- nada bertanya. 
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t±It3by, b% u l t  

ft#to5%&t th 

2# ·Lt-t:It±# 

• # i u u t- L  

±#. 

Dalam kalimat biasa, 

Contoh: 

0 ? £ b  

t tk 0 ·  7? 

Waktu bercakap-cakap 

bisa mengganti aruiwa diantara teman-teman 

dengan menggunakan 

ka 

ak:rab yang tidak 

mempergunakan bahasa 

Contoh : Rb fr 0 4 

% l# C i ± t  

Digunakan untuk 

mengungkapkan adanya 

kemungkinan yang lain 

56 

sopan, soretomo lebih 

tepat daripada matawa 

dan aruiwa. 

Contoh: 

u c i 2 5 # th  

b t # G #7 5 h  
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