
BABIV 

KESIMPULAN 

Setelah penulis menganalisis penggunaan partikel dak.e dan shika dalam 

kalimat bahasa Jepang yang telah diperoleh dari berbagai buku sumber dengan acuan 

pada teori yang dijabarkan pada bab II, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

I .  Partikel dak.e yang diletakkan setelah verba, baik verba bentuk kamus 

maupun verba bentuk lampau memiliki arti pembatasan yaitu sesuatu yang 

dikerjakan terbatas pada hal tertentu. Sedangkan partikel shika hanya dapat 

diikuti oleh verba bentuk kamus dan tidak dapat diikuti oleh verba bentuk 

lampau. Shika yang diikuti oleh verba bentuk kamus ini memiliki arti khusus 

yaitu tidak ada pilihan lain selain hal tersebut. Penulis menyimpulkan partikel 

84 



85 

shika dalam posisi ini dapat diartikan "mau tidak mau harus" kedalam bahasa 

Indonesia. Dalam posisi ini kedua partikel tidak dapat saling menggantikan. 

2. Partikel shika selalu diikuti bentuk negatif sedangkan partikel dake dapat 

diikuti bentuk negatif maupun positif. 

3. Partikel shika tidak dapat digunakan untuk menyatakan penyangkalan untuk 

itu partikel dake digunakan. Partikel dake yang diikuti oleh bentuk negatif 

atau penyangkalan, memiliki arti yang sama sekali berbeda dengan partikel 

shika yang selalu diikuti oleh bentuk negatif. Oleh karena itu dalam kalimat 

seperti ini kedua partikel tersebut tidak dapat saling menggantikan. 

4. Partikel dake yang diletakkan setelah kata bantu bilangan menyatakan arti 

"hanya" atau menyatakan "batasan". Sedangkan partikel shika yang 

diletakkan setelah kata bantu bilangan mengandung pengertian perasaan 

"tidak cukup" atau "tidak puas" yang dirasakan pembicara dari batasan 

jumlah yang ada. Partikel shika yang diikuti kata bantu bilangan juga 

mengandung pengertian bahwa jumlah yang dimaksud pembicara "lebih 

sedikit" dari biasanya atau dari standar biasanya. Dalam posisi ini kedua 

partikel dapat saling menggantikan namun akan menimbulkan nuansa yang 

berbeda. 

5. Partikel dake yang diletakkan setelah nomina menyatakan arti "hanya" atau 

menyatakan "batasan". Partikel shika yang diletakkan setelah nomina juga 

menyatakan arti "hanya" atau menyatakan batasan dan mengandung 

pengertian bahwa tidak ada hal lain lagi selain hal yang dimaksud. Sama 
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halnya dengan partikel dake dan shika yang diletakkan setelah kata bantu 

bilangan, dalam posisi ini kedua partikel juga dapat saling menggantikan 

namun pada umwnnya akan menimbulkan nuansa yang berbeda. 

6. Partikel dake dan shika dapat digunakan bersama dengan partikel yang 

termasuk kedalam kakujoshi dalam sebuah kalimat. Partikel dake dapat 

diletakkan sebelum maupun sesudah kakujoshi sedangkan partikel shika 

hanya dapat diletakkan setelah kakujoshi. 

7. Partikel dake dan shika dapat digunakan bersama dalam satu kalimat menjadi 

dake shika. Penggunaan dake shika mengikuti cara penggunaan dan 

pengertian shika dalam kalimat yang diikuti bentuk negatif. Pada cara 

penggunaan dengan menggabungkan kedua partikel ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa partikel dake dapat dihilangkan tanpa mengubah esensi 

makna dari kalimat tersebut. Namun, apabila partikel shika yang dihilangkan 

maka maksud dari kalimat tersebut akan berubah dan merniliki arti yang 

bertolak belakang. Dake shika digunakan dalam kalimat untuk semakin 

memperjelas batasan atau sesuatu yang dibatasi. Batasan yang hendak 

disampaikan oleh kalimat yang menggunakan dake shika ini semakin 

dipertegas dan semakin sempit. 

8. Partikel dake dapat melekat pada bentuk keiyoushi atau kata sifat sedangkan 

partikel shika tidak dapat. Oleh karena itu, pada skripsi ini tidak dibahas 

mengenai partikel dake yang melekat pada bentuk keiyoushi. 
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Setelah menganalisis data-data berupa contoh kalimat dalam bahasa Jepang 

yang menggunakan partikel dake dan shilca, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kedua partikel ini memiliki arti dan makna yang sama secara garis besar yaitu 

"hanya" dan menunjukkan adanya suatu batasan. Namun kedua partikel ini yaitu 

partikel dake dan shilca tidak selamanya dapat saling menggantikan, karena 

berdasarkan posisinya dalam suatu kalimat dan hubungannya dengan jenis kata lain 

yang mengikuti masing-masing partikel ini dapat menghasilkan arti yang berbeda 

Ada kalanya partikel ini dapat saling menggantikan namun akan menghasilkan 

nuansa atau kesan yang berbeda yang akan ditangkap oleh lawan bicara terutama 

pembicara asli bahasa Jepang. 
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Untuk lebih ielasnva dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Saling 
PARTIKEL POLA Maka/ Nuansa 

menggantikan 

Dake th8845 +±\) Menyatakan batasan Dapat 

(vh) 4± +:t 

4+±) diilruti Menyatakan batasan yang Tidak dapat 

»w+ea} verba sempit 

bentuk 

negatif 

Bh #a] + ±:1) Menyatakan batasan Dapat 

$#4+£t 
Menyatakan batasan Dapat 

±) + #h2a] Menyatakan batasan Tidakdapat 

atau 

#he + :1) Dapat 

(#I) + Lb») 
Menegaskan batasan yang Digunakan 

Dakeshika 

sempit bersama 

Shika Tidak ada pilihan lain Tidak dapat 
f261Z + Lb» 

(Lb») 

h #»1 + Lb» 
Menyatakan batasan dan Dapat 

perasaan "tidak cukup" 

4 31 + L 2  

Menyatakan batasan dan Dapat 

perasaan "tidak cukup" 

h)]+ Lh 
Menyatakan batasan dan Dapat 

perasaan "tidak cukup" 
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Penulis berpendapat bahwa penggunaan partikel dake dan shika yang 

digunakan bersama kakujoshi dapat diteliti lebih lanjut. Pembahasan lebih Janjut 

mengenai perbedaan arti pada partikel dake yang diletakkan sebelum dengan yang 

diletakkan setelah kakujoshi dapat diteliti secara khusus yang mana tidak dapat 

dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam 

berbagai hal. Oleh karena itu, mengenai hal ini sekiranya dapat menjadi perhatian 

atau dapat menjadi objek yang dapat diteliti oleh peneliti-peneliti berikutnya. 
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makna dari kalimat tersebut. Namun, apabila partikel shika yang dihilangkan maJca 

maksud dari kalimat tersebut akan berubah dan memiliki arti yang bertolak belakang. 


