
BABV 

KESIMPULAN 

Dari uraian mengenai Bakari dan Hodo baik itu berupa posisi, pola 

kalimat, fungsi dan maknanya, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Bakari yang diletakkan setelah verba bentuk kamus memiliki 

beberapa makna gramatikal yang berbeda, tergantung dari konteks 

kalimatnya. 

a. Bakari yang mengandung makna gramatikal "menunjukkan 

sesuatu yang terbatas pada kegiatan, tempat atau hal tertentu" 

adalah bila pada kalimat tersebut Bakari berfungsi untuk 

menunjukkan suatu kegiatan yang terbatas pada saat itu saja. 

Dalam hal ini Bakari bila digantikan dengan kata dake (±l)) 

dan nomi (07) , maka makna seluruh kalimat menjadi sama. 

b. Bakari yang mengandung makna gramatikal "menunjukkan 

suatu aktifitas yang berlangsung secara terus-menerus atau 

kontiniu" adalah bila pada kalimat tersebut kata Bakari tidak 

bisa digantikan dengan dake (±I))  dan nomi (07) .  Yang 

perlu diingat untuk point a dan b adalah Bakari menunjukkan 

suatu indikasi yang membatasi suatu hal, perkara atau tempat. 

c. Bakari yang mengandung makna gramatikal "baru akan 

melakukan sesuatu" bila Bakari digunakan untuk menerangkan 

suatu kegiatan yang hendak dilakukan. Berbeda dengan dengan 

penggunaan Bakari pada point b, Bakari pada point ini 

digunakan untuk menunjukkan indikasi derajat suatu kegiatan. 

d. Bakari yang memiliki makna gramatikal "suatu proses yang 
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berubah dari tingkat rendah berangsur-angsur berubah ke 

tingkat tinggi" adalah cara penggunaan Bakari lainnya bila 

dalam kalimat tersebut mengandung arti "suatu proses yang 

berubah dari tingkat rendah berangsur-angsur berubah ke 

tingkat tinggi". Dalam hal ini Bakari menjelaskan kalimat 

tunggal atau dapat juga menjelaskan kalimat majemuk namun 

tidak terdapat hubungan sebab akibat di dalamnya. 

2) Bakari yang diletakkan setelah nomina bukan bentuk bilangan, 

memiliki beberapa makna gramatikal yang berbeda tergantung dari 

konteks kalimatnya. 

a. Bakari yang mengandung makna gramatikal "menunjukkan 

sesuatu yang terbatas pada kegiatan, tempat atau hal tertentu" 

adalah bila pada kalimat tersebut Bakari berfungsi untuk 

membatasi suatu benda, tempat dan lain sebagainya. Dalam hal 

ini Bakari bila digantikan dengan kata dake (zl)) dan nomi 

(07) , maka makna seluruh kalimat menjadi sama. 

b. Bakari yang mengandung makna gramatikal "menunjukkan 

keseluruhan suatu benda yang jumlahnya jamak " adalah bila 

pada kalimat tersebut kata Bakari tidak bisa diganti dengan 

dake (1)) dan nomi (07) . 

3) Bakari yang terletak pada verba bentuk te-iru ( Z )  memiliki 

makna gramatikal "menunjukkan sesuatu yang terbatas pada 

kegiatan, tempat atau hal tertentu"dan"menunjukkan suatu 

aktifitas yang berlangsung secara terus-menerus atau kontiniu", 

dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi "hanya selalu 

saja" . Penggunaan te iru bakari ( C Z  1 J » 9 )  ini memiliki 

gabungan makna gramatikal dari "menunjukkan sesuatu yang 
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terbatas pada kegiatan, tempat atau hal tertentu"dan makna 

gramatikal "menunjukkan suatu aktifitas yang berlangsung secara 

terus-menerus atau kontiniu", 

4) Peletakkan partikel de (-C) sesudah dan sebelum kata Bakari yang 

bermakna gramatikal "menunjukkan sesuatu yang terbatas pada 

kegiatan, tem pat atau hal tertentu", memiliki perbedaan makna. 

Partikel de () yang diletakkan sebelum Bakari (de bakari ((If 

7 9 )  mengandung adanya sebuah persyaratan mutlak (batasan 

mutlak). Sedangkan partikel de ( -C )  yang diletakkan sesudah 

Bakari (bakari de (4±2 () tidak mengandung adanya sebuah 

persyaratan (batasan terendah). 

5) Bakari yang memiliki pola Bakari ni ( 4±b9 {) memiliki makna 

gramatikal "adanya suatu kasus yang cenderung bertambah sulit". 

6) Pola Bakari ni ( 1 b 9 { )  bila dirangkai dengan naru-menjadi ( 

Z )  maka akan menjadi sebuah idiom yang maknanya adalah 

"sebuah kegiatan yang baru akan dilakukan bila kegiatan 

sebelumnya sudah selesai". 

7) Bakari yang memiliki pola To Bakari ( 2 l b 9 )  ,  memiliki makna 

yaitu adanya "suatu hal yang sudah saya fikirkan sebelumnya" atau 

"sesuatu yang sudah saya kira sebelumnya" 

8) Pola To Bakari ( 2 1 J h » 9 )  bila dirangkai dengan partikel ni () 

dan no (0) , akan memiliki arti yang berbeda dari pola To Bakari 

sebelumnya, yaitu "seolah-olah". Bila ingin menerangkan nomina, 

maka digunakan partikel no, sedangkan bila ingin menerangkan 

verba digunakan partikel ni. Karena arti kata "seolah-olah", 

merupakan suatu hal yang bermakna "ketidak pastian", kadang 
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kala kata iwan ( b A )  yang berarti "kemungkinan" sering 

digunakan untuk merangkai pola To Bakari no atau pola To Bakari 

ru. 

9) Bakari yang memiliki pola Bakari Ka (b9 2>») memiliki makna 

gramatikal "menghubungkan subyek dalam kalimat dengan anak 

kalimat". Biasanya di dalam kalimat sering terdapat partikel mo 

( )  yang berarti "juga", walaupun mo ( )  bukan merupakan 

persyaratan mutlak untuk merangkai "Bakari Ka". 

10) Bakari yang terletak setelah verba bentuk -ta ( t ) ,  memiliki 

makna gramatikal "sesuatu yang baru saja selesai dikerjakan" atau 

"sesuatu yang baru saja terjadi". 

11) Bakari yang terletak setelah nomina bentuk bilangan, memiliki 

makna gramatikal "menerangkan suatu perkiraan jumlah". 

Penggunaan Bakari untuk kata "menerangkan suatu perkiraan 

jumlah" berfungsi untuk melembutkan kata dan digunakan pada 

kalimat bentuk sopan. 

12) Hodo yang terletak setelah verba bentuk kamus, memiliki dua 

makna gramatikal yaitu "suatu proses yang berubah dari tingkat 

rendah berangsur-angsur berubah ke tingkat tinggi" dan 

"menjelaskan kejadian yang tidak terduga". Keduanya sama-sama 

menunjukkan adanya hubungan sebab akibat di dalam kalimat, 

namun masing-masing memiliki pola hubungan sebab akibat yang 

berbeda 

a. Hodo yang bermakna gramatikal "suatu proses yang berubah 

dari tingkat rendah berangsur-angsur berubah ke tingkat tinggi" 

memiliki pola sebab + hodo + akibat. 

b. Hodo yang bermakna gramatikal "menjelaskan kejadian yang 
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tidak terduga" memiliki pola akibat + hodo + sebab. 

13) Hodo yang dirangkai setelah verba omou-merasa ( b ?  - 5 ) ,  

merupakan sebuah idiom yang artinya "sampai-sampai bagaikan", 

penggunaan idiom ini adalah untuk melebih-lebihkan makna dalam 

kalimat 

14) Hodo yang dirangkai dengan nomina memiliki makna gramatikal 

"suatu proses yang berubah dari tingkat rendah berangsur-angsur 

berubah ke tingkat tinggi, namun bila Hodo digunakan untuk 

mengindikasikan adanya suatu batasan makna gramatikal dari 

Hodo menjadi "menjelaskan batasan tertentu pada suatu hal atau 

perkara". 

15) Hodo yang bermakna gramatikal "menjelaskan batasan tertentu 

pada suatu hal atau perkara", memang tidak bisa diterjemahkan 

secara mutlak dalam bahasa Indonesia. Pada kasus ini Hodo 

berfungsi untuk menekankan tempat, waktu dan keadaan yang 

terbatas pada hal-hal tertentusaja. Sedangkan peletakan Hodo itu 

sendiri tidak terbatas pada jenis kata apapun. 

16) Hodo yang diletakkan setelah nomina bentuk bilangan, memiliki 

makna gramatikal "menerangkan suatu perkiraan jumlah", namun 

bila dibandingkan dengan Gurai ( K U )  maka makna gramatikal 

Hodo menjadi "kira-kira lebih dari" 

17) Hodo yang terletak pada kalimat negatif akan memiliki makna 

gramatikal "menunjukkan derajat yang sama atau sejajar", pada 

kalimat negatif ini, Hodo hanya berfungi untuk menjelaskan suatu 

perkara atau hal yang mempunyai pengertian negatif. 

18) Kata yang sudah memilki arti tersendiri, dirangkai dengan kata lain 

dan kemudian memiliki arti yang baru disebut kata jadian. Hodo 
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juga terkadang dipakai untuk merangkai kata lain sehingga 

membentuk kata jadian. 



•• BAKARI 

LAMPIRAN 
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POSISI MAKNA TERJEMAHAN DALAM 

GRAMATIKAL BAHASA INDONESIA 
V Terletak pada verba ✓ Menunjukkan sesuatu ✓ Hanya atau Cuma 

bentuk te-iru, setelah yang terbatas pada 
verba bentuk kamus kegiatan, tempat atau 
dan setelah nomina ha! tertentu. 

✓ Terletak setelah verba ✓ Menerangkan suatu ✓ Selalu atau Terus 
bentuk kamus dan kegiatan dan ha! menerus. 

nomina, dan pada tertentu yang berjalan 
verba bentuk te-iru terus menerus. 

✓ Terletak setelah verba ✓ Menerangkan suatu ✓ Hanya bisa . . . . . .  
bentuk kamus. perkara yang hanya 

terjadi pada saat itu 

✓ Terletak pada kalimat ✓ Menjelaskan suatu ✓ Hanya karena .... 
yang mengandung kasus yang cenderung 
pola bakari ni bertambah sulit 

✓ Terletak pada kalimat ✓ Menyatakan sesuatu ✓ Yang dapat saya 
yang mengandung yang sebelumnya sudah pikirkan hanya .... 
pola to bakari kita rasakan atau 

fikirkan 

✓ Terletak pada kalimat ✓ Menghubungkan subyek ✓ Tidak hanya . . . .  tetapi 
yang mengandung yang ada pada kalimat juga 
pola bakari ka induk dengan anak 

kalimat 

✓ Terletak setelah ✓ Menerangkan suatu ✓ Kira-kira 
nomina bentuk perkiraan dari nomina 
bilangan atau jumlah bentuk bilangan atau 

jumlah 

V Terletak setelah verba ✓ Menerangkan suatu ✓ Baru akan 
bentuk kamus kegiatan yang baru akan 

dilakukan 

✓ Terletak pada pola ✓ Menerangkan suatu ✓ Baru saja selesai 
kalimat yang kejadian yang baru saja 
mengandung ta bakari terjadi 



❖ HODO 
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POSISI MAKNA TERJEMAHAN DALAM 
GRAMATIKAL BAHASA INDONESIA 

✓ Terletak setelah kata ✓ Menerangkan atau ✓ Benar-benar (dalam 
yang akan diterangkan menegaskan suatu Bahasa Indonesia, tidak 

batasan akan hal-hal bisa diartikan secara 
tertentu yang akan mutlak) 
dibicarakan 

✓ Terletak setelah nomina ✓ Menerangkan suatu ✓ Kira-kira 
bentuk bilangan atau perkiraan akan jumlah 
jumlah atau kuantitas 

✓ Terletak setelah kata ✓ Hodo sebagai adverbial ✓ Sampai-sampai 
yang akan diterangkan. yang menjelaskan 
Bila diletakkan sebelum kejadian tidak terduga 
verba, maka bentuk 
verbanya adalah bentuk 
kamus 

✓ Terletak sebelum kata ✓ Menerangkan kejadian ✓ Hingga 
yang akan diterangkan, yang lazim atau biasa 
serta diberi imbuhan dalam kehidupan 
partikel ni. Bila sehari-hari. 
diletakkan sebelum 
verba, maka bentuk 
verbanya adalah bentuk 
kamus 

✓ Diletakkan pada satu ✓ Menunjukkan derajat ✓ Tidak lebih dari 
kalimat negatif yang yang sama atau sejajar Tidak se . . .  
terdiri dari dua hal yang 
sama 

✓ Terletak setelah kata ✓ Mebandingkan antara ✓ Semakin A maka 
yang akan diterangkan, induk kalimat dan anak semakin B 
bila diletakkan sebelum kalimat, dimana makna 

verba, maka bentuk dari kalimat induk 
verbanya adalah bentuk kemudian berpindah ke 
kamus anak kalimat. 
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