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ABSTRAK 

Analisis Penggunaan Partikel Dake Bermakna Hanya" yang 

Digunak Bersamaan Dengan akujoshi Pada Buku Ajar Bahasa 

Jepang 

Susan Dwi Jayant hi 

08110012 

Sastra Jepang Sl 

Partikel adalah bagian yang penting dalam bahasa Jcpang. Dalam 

penelitian ini, penulis menganalisa tentang penggunaan partikel dake bermakna 

hanya", khususnya yang digunakan bersamaan dengan kakujoshi, Penempatan 

dake sebelum ataupun sesudah kakujosht dapat mempengaruhi arti. Bagu 

pembelajar bahasa Jepang, untuk mengerti perbedaan arti tersebut merupakan hal 

yang sulit. Sebab sekilas perbedaannya sering kali hampir tidak terhihat 

Hasil yang didapat dani penelitian imi disimpulkan bahwa tidak semua 

kakuoshi dapat diletakkan baik sebelum maupun sesudah partikel dake dan ada 

kalanya perbedaan posisi, baik (kakufosht + dake) maupun (dake + kakujosh) 

tidak mengalami perubahan arti. Selain itu, dalam konteks kalimat diantara 

(kakujoshi + dake) dan (dake + kakujosho) ada yang mcngalami keganjilan 

Dengan mengkaji tcori, menganalisis penggunaan partikel dake yang 

digunakan bersamaan dengan kakujosh di dalam kalimat bahasa Jepang dan 

menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, penulis berharap agar penelitian 

ini dapat memberikan informasi tambahan bagi para pembelajar bahasa Jepang 

khususnya mahasiswa Universitas Darma Persada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Bahasa digunakan scbagai alat untuk menyampaikan ide, pikiran, hasrat, 

dan keinginan kepada orang lain dan berpcran dalam perkembangan berbagai 

macam aspek kehidupan manusia. Menurut Djoko Kentjono, dalam bukunya yang 

berjudul Dasar-dasar Linguistik Umum menjelaskan pengertian bahasa, sebagai 

berikut 

Bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh 
para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomumikasi dan 
mengidentifikasi diri." 

Dalam memahami bahasa scbagai alat komunikasi, diperlukan adanya 

pemahaman mendasar tentang tata bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Jepang 

memiliki keunikan tersendiri dari bahasa lainnya. Salah satunya adalah kedudukan 

scbuah partikel dalam kalimat yang disebut dengan josh (h6]) Menurut 

Naoko Chino dalam buku P'artikel Penting Bahasa Jepang, Partikel adalah suatu 

kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti. Bukanlah suatu 

hal yang aneh bila partikel menjadi salah satu kendala terbesar atau bagian tersulit 

yang dirasakan oleh para pembelajar bahasa Jepang 

Tomita Takayuki (Hf1) dalam bukunya yang berjudul Bunpo No 

Kiso Chishiki To Sono Oshekata (ho &A sol ! MR) halaman 68, 

mengatakan bahwa yang dimaksud partikel adalah sebagai berikut 

ii<ibh5:2tt<, ±LC#t/fc #M9net±8t 9# % 

ft 1 bu t ,  0$#b tho Log±Lt95 
E [ho] E r v #  

'  .  Universitas Darm Persad.a 



Tandoku de tsukawarer koto wa naku, sh toshite firitsugo rm tsute hojotekt 
na mi wo tsukekwwaetari, sono rtugo to hoka no pritsugo to no kanke wo 

shimes#tart suru tango wo joshi to imasu 

Yang disebut joshi adalah kata yang tidak digunakan socara terpisah, 
diletakkan pada scbagian besar kata yang termasuk dalam jiritsugo (kata yang 
berdiri sendiri), memberikan makna tambahan dan menunjukkan hubungan 
iritsugo itu sendiri dengan firitsugo lain 

Kemudian Tomika Takayuki juga mengelompokkan partikel menjadi 4 

jenis, yaitu 

I. Kakujosht (%BM) 

Kakujoshi (# h el) adalah partikel yang digunakan untuk 

menunjukkan hubungan antara nomina dengan nomina yang lain yang 

merupakan predikat. Partikel yang termasuk dalam jenis ini adalah ga 

( ) , n o  ( 0 ) , w o  ( 8 ) , m i  ( i o ) e  ( ) , t o  ( b ) , d e  (0) 

ya (),yori ( 9 ) , k a ra  (0») 

Contoh 

Hana ga saite masu. 

Bunga sedang mckar 

(Bunpo No Kiso Chishiki To Sono Oshiekata, hal. 70) 

Sushi wa sakana to gohan de tsukur imau 

Sushi dibuat dari ikan dan nasi 

(Bunpo No Kiso Chishiki To Sono Oshiekata, hal. 86) 

Universitas Darma Persad 



2. Setswokujosht ($,2 93h 44) 

Setsuzokujosht ( # Rh »]) adalah partikel yang digunakan 

untuk menghubungkan 2 buah kalimat dan partikel ini berada ditengah 

kedua kalimat terscbut. Partikel yang termasuk kedalam jenis ini adalah: 

e ( ) , s h t  ( L ) , n o d e  ( ) , k a ra  ( b % ) , ba  ( t i ) , ga  

( d i ) ,  keredomo ( t h $ ) ,  nom ( o )  ,  temo ( C t ) ,  nogara 

(12#5) .tan (9) 

Contoh 

Kono heya wa hror desuga, kitanai desu 

Ruangan ini luas tetapi kotor 

(/unpo No Kso Chishtki To Sono Oshiekata, hal. 1H5) 

Natsu wa asa go ft mi naru to, akor uwkunarimasu 

Pada musim panas, begitu masuk jam 5 pagi akan menjadi 

terang 

(Bunpo No Kio Chishik To Sono Oshiekata, hal. 110) 

3. Fwkujosh (9 ) 

Fukujosht ( 4] Ah i]) adalah partikel yang digunakan untuk 

memberikan makna tambahan pada nomina. Partikel yang termasuk 

kedalam jenis ini adalah wa ( t )  , m o  ( 6 ) , na do  (t ) 

kuragurat ( <K N ·  K B » ) , k a  (h) ,dake (th) , shika ( L  

h ) , m ade  (kc),bakan (£h9),demo ( 8 ) , h od o  ( )  

kint ( 9 ) , k o s o  ( E ) , s a e  () ,nant (t29),yara (%) 

tluiversits Dare Persad.a 



Contoh. 

(5) zo##kA5rt20Ai# 

Kono kyoshitsu mi hairu no wa niju nin dake de su 

Yang bisa masuk kedalam kelas ini hanya 20 orang 

(/unpo No Kso Chishik To Sono Oshiekata, hal. 146) 

Nono kyoushitsu mi wa hito ga niju nin shika hairemasen 

Kelas ini hanya bisa masuk 20 orang 

(/unpo No Kiso Chishikt To Sono Oshiekata, hal. 149) 

4. Shuujoshi (#&9/) 44) 

Shuujosht ( #  hy Z6]) adalah partikel yang digunakan untuk 

menyatakan perasaan pembicara dan biasanya terletak pada akhir kalimat 

Partikel yang termasuk kedalam jenis ini adalah ka () ,nenee (h 

ha) ,yo (),nanaa ( ·  18) ,to (£),no (0) ,sa ( ) ,  

wa (t) ,tomo (&6),kashura (U) ,ya () 

Contoh 

Sakura ga tahen kurei desune, 

Bunga sakura sangat indah ya 

(/upo No KNiso Chishik To Sono Oshiekata, hal. 3) 

Aono e wa subarashit desunee 

Lukisan itu menakjubkan ya 

(Bunpo No KKiso Chishikt To Sono Oshiekata, hal 168) 

l/iversitas arms Persad 



Dari semua jenis partikel yang diutarakan di atas, penulis akan membahas 

penggunaan partikcl duke (I) yang termasuk kedalam fukujoshi. Fwkujosh 

adalah partikel yang digunakan untuk memberikan makna tambahan pada nomina 

Mak.na tambahan yang terdapat pada partikel dake didalam kalimat bahasa Jepang 

ada bermacam-macam. Hal ini dibuktikan pada buku Partikel Penting Bahasa 

Jepang karangan Naoko Chino yang menjclaskan makna-makna yang terdapat 

pada partikel dake, yaitu 

I. Menunjukkan batas jumlah yang pasti dengan maksud jumlah terkeci 

Maknanya adalah "hanya. Contoh 

you wa ichiikan dake terebi wo mmashit 

Hari ini saya menonton televisi hansya I jam 

2. Menunjukkan jumlah yang terbanyak. Maknanya adalah se-" Contoh 

Doezo o sukina dake wo nomi kudasat. 

Minumlah sesuka yang anda mau 

3 Menunjukkan sebab atau prasyarat hasil dari perbuatan atau pernyataan 

tertentu 

3. 1  Bila hasilnya memenuhi suatu harapan karena itu scbagai hasil usaha 

yang berharga dan tidak sia-sia. Maknanya adalah "berkat". Contoh 

Ano datga#u nt goukaku dekitara, henkyou shta dake no koto wa atta 

Saya lulus ujian universitas, berkat belajar dengan susah payah 



3 2  Apabila hasilnya tidak memenuhi harapan dan oleh karena itu 

mengecilkan hati, Maknanya adalah "karena" Contoh 

-kc#t4Lt'IE, B# o M # & h t  ,  

l# At#\A-»b9Lt, 

lsshoukenmeii benkyou shta dake_mi, fugogaku no tsuuchi o 

uketotta tokt, yamamoto san wa hijo mi gakkart shita, 

Karena telah bekerja keras, Yamamoto sangat kecewa tatkala 

menerima pemberitahuan tidak lulus 

3 3  Apabila hasilnya merupakan scbab yang sudah sepantasnya dari 

suatu keadaan. Maknanya adalah "sudah sepantasnya"Contoh; 

# ± AIL #[lo k# ##M L  ±- A- 1 ) 8 C ,  #44#85± 

th, 

Satou san wa etkoku no daigaku de benkyou shita dake_atte, eigo gu 

umat desune 

Sudah scpantasnya bahasa Inggris sato cukup bagus karena ia kuliah 

di Inggris 

4. "Tidak hanya..tetapi juga.." Contoh 

Harada san wa piano dake_de naku, uta mo umain dew,yo 

Harada tidak hanya bagus bermain piano, tetapi juga pandai 

beryanyi 

Dari beberapa makna dale yang dijelaskan di atas, penulis hanya akan 

membahas penggunaan partikel dake yang memihiki makna "hanya"yang 

menunjukkan batasan pada suatu hal tertentu. Ada berbagai macam cara 

Universitas Darma Persad 



penggunaan partikel ini sesuai fungsi gramatikalnya. Salah satunya adalah partikel 

dake yang digunakan bersamaan dengan kakujosh 

Kakujosht itu sendiri yaitu partikel yang digunakan untuk menunjukkan 

hubungan antara nomina dengan nomina yang lain yang merupakan predikat 

Partikel yang termasuk kedalam jenis ini adalah ga f t ] , no  0 y o  % ] ,  

mt Ii] e F o y , t o  b l , d e  , ya  I R , yo n  I 9 , k a ra  h  

5 .  

Penempatan dake sebelum ataupun sesudah kakuroshi, dapat 

mempengaruhi arti. Hal ini disampaikan oleh Numata Yoshiko dalam buku 

Nihongo Bunpou Serufu Masuta Shurtzu ( AA #e t 3 -- J  

5)halaman 39, sebagai berikut 

tut#Bh#{(:$58/Z , #h 24 0D NE8483± { 

85%T, /5it #4 055. t oitvit@12 A 1 5 9 5 ,  
#Rh( E I L - C L & Vt##9t.-8 9 L (  

Dake wa kakurosht no mae mt mo ato mt mo arawareru ga, kakuposhi no mae n 
aru baat to ato ni aru baai de, imi ga chigau b@at ga aru. Sono chigai wa 
bmyou na baal ga ooi ga, kakurosht de to dake ni tsute wa chugat ga hikaku 
tekt wa hakkri shite ire 

Dake muncul baik sebelum maupun sesudah kakujoshi. 'Tetapi, dake yang 
berada scbelum dan sesudah kakujoshi meriliki arti yang berbeda 

Perbedaannya sering terdapat pada situasi yang hampir tidak ketara, tapi untuk 
kakujoshi de dan dake perbedaannya jelas 

Contoh 

(1)a t/:1+(5, 

Chauusha dake de naoru 

Chausha de dake naoru 

(Nihongo Bunpou Serufu Masutaa Shirzzu', hal. 39) 

University Darm Persad 



i±#4#)0i1 2 I94ti% tot#£i848%. 

t HD»OD ({IZ , PAM B f # C t 9 ,  Ah 

0 6 l ± V I  Vt9k2, 6 3 -- 1 ,  HAM2I0, 11ho 

O E ( # S J  2>t9kn85. LI»Lt± WA4EI 04 

09€11St2 EV>gBkLttev, 

(Chuusha dake de naoru) to (chuusha de dake naoru) wa Auge no you na 

chgai ga aru Zensha wa (hoka no shudan de mo naoru ga, chusha ga areha 
sore de fuubun naori, hoka no mono wa hits@you rat to tu mi to, mou htots 

wa, (chausha igat no, hoka no shdan de naoranat) to iu mt ga aru. Shukasht 
kousha wa fchausha igai no hoka no shudan de wa naorana) to tu imi shika 
it 

Kedua kalimat ini memiliki perbedaan Kalimat pertama mengandung arti 
(meskipun dapat sembuh dengan cara lain, namun hanya cukup disuntik saja 
sudah sembuh, sehingga cara lain tidak diperlukan). Dan (tidak dapat sembuh 
dengan cara lain kecuali disuntik). Tetapi, kalimat kedua hanya mengandung 
makna bahwa (tidak dapat sembuh dengan cara lain kecuali disuntik) 

Bagi pembelajar bahasa Jepang, untuk mehihat adanya perbedaan arti pada 

kedua contoh diatas merupakan hal yang sulit. Sebab sekilas perbcdaan dani kedua 

contoh tersebut hampir tidak terlihat. Untuk itu, penulis bermaksud meneliti lebih 

dalam penggunaan partikel dake yang digunakan bersamaan dengan kakurosh, 

serta melihat perubahan makna yang terjadi pada kalimat tersebut 

1.2 Identifikasi Masala h 

Posisi «dake dalam suatu kalimat dan hubungannya dengan jenis kata lain 

yang mengikuti partikel ini dapat menghasilkan arti yang berbeda Termasuk 

penempatan partikel dake yang bermakna "hanya, yang digunakan bersamaan 

dengan kakujoshi Dengan keadaan ini, ada kalanya para pembelajar bahasa 

Jepang mcrasa kesulitan dalam mcngetahui bahkan memahami perubahan arti 

pada penempatan partikel dake sebelum mapun sesudah kakujoshi, 

Untuk itu penulis tertarik mencliti penggunaan partikel dake secara lebit 

jelas dengan membatasi penulisan skripsi ini hanya pada partikel dake yang 

bermakna "hanya", khususnya yang digunakan bersamaan dcngan kakuosht 
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Melalui penelitian iri, diharapkan baik penulis maupun para pembelajar 

bahasa Jepang dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, khususnya 

memperdalam penggunaan partikel dake 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kcpustakaan 

Dimana penulis mengumpulkan berbagai sumber data tertulis yang akan dianalisa 

secara deskripuif dengan mengacu pada teoni dari Teramura Hideo. Dan sebagar 

penunjang digunakan juga pendekatar-pendckatan dari Numata Yoshiko dan 

Kenchro Okutsu 

1.7 5umber Data 

Surber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa 

data primer dan sek under Data primer merupakan data yang diperoleh dari 

perpustakaan yaitu data-data yang diambil dani buku teori dan tata bahasa Jepang 

Diantaranya adalah Nihongo No Serufu Mastaa Shrizu 5, Bunpo No Kiso 

Chishiki To Sono Oshiekata, Iwayuru Nihongo joshi No Kenlyuu, Nihongo No 

Shntakusu To Ami III, Partuket Penting Bahasa Jepang, Nihongo Chrukyau 

Dokkai Nyumon, Particle Plus, dan sebagainya 

Data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya, dari sumber-sumber 

yang telah ada 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut 

Bab 1 Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, 

$umber data dan sistematika penuhisan 

Bab 2. Landasan teor 

Dalam bab ini diuraikan, penjelasan mengenai partikel dake yang 

digunakan bersamaan dengan kakujoshi menurut para linguis bahasa Jepang yang 

telah didapat oleh penulis 

Bab 3. Analisis 

Dalam bab ini diuraikan, analisis penggunaan partikel dake yang 

digunakan bersamaan dengan kakujosh berdasarkan teori yang telah diuraikan 

pada bab 2. 

Bab 4. Kesimpulan 

Bab ini berupa kesimpulan yang menyeluruh dari bab-bab sebelumnya 
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