
BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah penulis mengamati dan menganalisa pemakaian partikel no dan ne 

sebagai shufosht dan kantofoosh! pala novel Tonarl no Tator o, ala beberpa hal 

yang penulis dapat simpulkan 

Partikel no sebagai shujoshi dapat digunakan dalam berbagai sitasi dengan 

makna yang berbeda-beda. Dalam novel Tonar! no Tator o, melalui penganalisaan 

yang penulis lakkan, penulis melihat ada dua maka terdapat dala pemakaian 

partikel no tersebut. Makna tersebut adalah; 

1. Purtikel no yang bermakna suatu pernyataan atan penjelasan 

2 Partikel no yang bermakna suatu pertanyaan 

Kedua ma.kna partikel no tersebut, penulis temukn dalam berbagai situasi, 

didukung dengan intonasi yang berbeda. Walaupun di dalam teori penulis tidak 

menemukan teori yang khusus membicarskan perbedaan intonasi tersebut, tetapi 

dalam penganalisaan novel Tonari no Totoro tersebut kbususnya dengan mengamati 

percakapan dalam film Tonari no Totore, penulis monemukan intonasi yang 

membedakan makna pada pemalcaian partikel no tersebut. Perbedaan tersebut adalah : 

I. Jilaa partikel no tensebut bermakna suatu pornyataan atau ponjelasan ma.ka 

intonassi yang digunakan adalah into~asi turun 

2 Jika partikel no tersebut bermakns suafu pertanyaan maka intonasi yang 

digunakan adalah intonasi naik. 

Dalam novel Tonari no Totoro penulis melihat pemakaian partikel no 

terdapat pada anal-anak map un orang dewasa Baik pada anak-anak map un orang 

dewasa, makna pemakaian partikel no tersebut sama. Hanya frekuensi pemakaian dan 

situasi pembicaraan saga yang berbeda Penulis menemukan ada sekitar sorbilean 



percakapan yang dilakukan aoak-aoak dengan me nggunan partikel no pada waktu 

bertanya, baik terhadap sesame anak-anak, terhadap orang dewass, mapun tr hada 

dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada contoh 3, 4, 11, 12, dan 15. Pada contoh 

contoh percakapan terebut, jelas terlihat bahrwa anak-anak menggunakan partikel no 

di akhir kalimat untuk bertanya, tanpa membedakan siapa lawan bicaranya 

Sedangkan di dalam pemalaian partikel no pada pada orang dewasa, ada 

sedikit perbedaan sudut pandang yang harus kita amati, yaitu bila hendak 

me mbedakan bahasa tersebut dalam golongan tertentu. Seperti yang terdapat dalam 

contoh 16 dan I7, kita dapat melihat pemakaian partikel no terebut dari dua sudut 

pandang yang berbeda Bila dilihat dari sudut pandang pembicaranya, yaitu wanita, 

aka pemakaian partikel no pada contoh tersebut, baik yang bermakna men yatakar 

sesuatu bal maupun pertanyaan, digunakaa dalam konteks sebagai bahasa peremp uan 

(kanojoo no kotoba ). Di dalam pemalaian partikel no pada orang dewasa ini, jug 

kita temukan (walaupun sedilit), permakaian partikel no pad laki-laki, seperti yang 

terlihat pada contoh 18. Pada contoh tersebut baik bila dilihat dari sudut pandang 

pembicara manpun lawan bicara (dalam hal ini anal-anal), partikel no digunalcan 

dalam konteks berbicara dalam gaya bahasa yang digunalcan anal-anak. 

Dalam novel Tonari no Totoro tersebut penulis menemuken babrwa 

pemakaian partikel no oleh lali-laki dewasa terhadap anal-anak memiliki makcna 

bertanya Penulis tidak menemukan makna peryataan pada pemalaian partikel no 

oleh laki-laki dewassa Tetapi tidak denikian halnya dengan prempuan dewass 

Dalam pemakaian partikel no pada peremnpuan dew terdapat kedua makna di atas, 

baik saat bicara dengan anak-anak mapun pada esama orang dewasa 

Di dalam pomakaian partikel ne sebagai kantoojoshi, penulis menemukan dua 

ma.kna dalam pemakaiannya pada novel Tonari no Totor o, yaitu; 

I. Partikel ne yang bermalcna suatu persetujuan 

2. Partikel ne yang bermakna suatu penegasan atau permintaan 



Akan tetapi walaupun dalarm teori terdapat makna partikel ne sebagai penegasan a#au 

perintaan, tetapi untuk makna permintaan, tidal penulis temulcan dalarm novel 

Tonari no Totor o 
Di dalam pmakaiannya, partikel ne ini juga digunakan baik oleh anak-anak 

mnaupun orang dewasa dengan makna yang sama. Hanya frekuensi dan situasinya saja 
yang berbeda Walaupun secars garis besar dapat dikatalan pemakaian partikel ne 

sebagai kantoojoshi ini sama, baik pala anak-anak manpun diantara sesame orang 
dewasa, namun dalam novel Tonari no Totoro tersebut jelas terlihat bahwa 
pemalaian partikel ne pada snake-anal: lebih banyak daripada orang dewasa Seperti 
yang terdapat dalam contoh 1, 2, 3, 4, dan lainnya, anak-anak banyak menggunakan 
partikel ini, baik diantara sesama anak-anak maupun terhadap orang dewasa 

Pemakaian partikel ne juga penulis temukan pada orang dewasa walaupun 
ladang kala dapat terkesan agak kastr dan disampaikan dalam situasi yang informal. 
Tetspi pada orang dewasa, perempuan jauh lebih banyak memalainya daripada laki 
laki, hal ini dapat dilihat pada contoh 6, 7, 8. Berbeda dengan partikel no, partikel ne 

disini mempunyai intonasi yang sama. Oleh larena itu, penulis tidak menyertakan 
intonasi pada penganalisaan partikel ne pada bab III Jila kits hendak membedaloan 
ma.kna, biss dilihat dari situasi perbicaraannya Dari situasi tersebut dapat lita 

simpulkan apakah pemalcaian partikel ne tersebut bermakna suatu persetjuan atau 

pene gas an 

Dan setelah ponulis mengadakn ponelitin dalan novel Tonari noTotoro, sat 

hal lagi yang dapat penulis simpulkan balrwa pada dasamnya partikel ne dilihat dari 

letaknya dapat digolongkan dalam partikel shuujosht. Tetapi bila dilihat dari 

maknanya yang lebih keras sebagai pene gas, makca partikel ne juga dapat di golongkan 

dalam kantoojosht. Sedangkan partikel no bila dihihat dari letaknya maka dapat 
digolonglcan dalam sbuujoshi. Narmun meskipnun sams-sama shuuforhi, ekspresi yang 

disampaikan lebih mengarah kepada pertayaan atan pernyataan, dan bukan pada 
penegasan eperti halnya partikel yang tergolong dalam kantoojoshi. 
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