
BAB IV 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan analisis dari makna partikel krai/gurai dan hodo yang 

penulis dapatkan pada kalimat-kalimat yang terdapat dalam Jakarta Shimbun edisi 

4046-4059 1ahun 2012, majalah CD&DI -t vol.22, serta liputan berita dari 

internet, penulis mencoba untuk menyimpulkan keseluruhan hasil analisis, yakni 

sebagai berikut 

Kurai/gurai memiliki makna untuk menyatak.an perkiraan jumlah, waktu dan 

ukuran ; kira-kira atau sekitar", Menunjukk.an sesuatu yang menjadi 

perbandingan. Menunjukkan tingkatan atau derajat, Menyatak.an batasan 

terendah ; "setidaknya", Hodo memiliki mnakna untuk menyatakan perkiraan 

jumlah, waktu dan ukuran: "kira-kira atau sekitgar", Menunjukkan sesuatu yang 

menjadi perbandingan. Menunjukkan tingkatan atau dcrajat. Menyatakan 

makna jika ada suatu kondisi yang berubah, maka akan ada perubahan lainnya. 

2. Arai/gurai dan hodo memiliki beberapa persamaan makna, diantaranya adalah 

makna yang menyatakan perkiraan jumlah, waktu dan ukuran: "kira-kira atau 

sekitar". Menunjukkan suatu perbandingan dan mempunyai makna "paling" 

Menunjukkan tingkatan atau derajat yang memiliki arti "sampai-sampai" 

Ketiga makna terse but sama-sama dimiliki oleh kurai/'gurai dan hodo 

3. Kurai/gurai dan hodo memiliki beberapa persamaan dan jika diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia juga memiliki arti yang sama, tetapi ketika digunak.an 

da lam sebuah kalimat, makna yang muncul menjadi sedikit berbeda. Dalam 

makna yang menyatakan perkiraan jumlah, waktu dan ukuran, hodo 

menunjukkan kuantitas yang lebih tinggi dibandingkan kurai/gurai 
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4. Perbedaan kurai/gurai dan hodo diantaranya adalah kurai/gurai tidal dapat 

digunak.an dalam makna yang menunjukkan perbandingan yang diartikan 

tidak se-". Kurai/gwrai tidak dapat digunakan dalam makna yang menyatakan 

bahwa suatu tingkatan masih belum menjadi sebuah masalah yang besar atau 

bukan hal yang penting. Aural'gurai tidak dapat digunakan jika suatu tingkatan 

atau derajat tersebut mencapai tingkat yang ekstrim atau tinggi. /lodo tidak 

memiliki makna yang menyatakan batasan terendah; "setidaknya. Makna ini 

hanya dimiliki oleh kurai/gurai sehinrgga hodo tidak dapat higunakan. Hodo 

menyatak.an makna jika ada suatu kondisi berubah, maka akan ada perubahan 

lainnya, sedangkan kurai/'gurai tidak memiliki makna ini. 
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