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SARI 

Jannah, Farikhatul. 2016. Analisis Penggunaan Danseigo dan Joseigo dalam 

Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara Karya Kawamura Genki. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Lispridona Diner, S.Pd., M.Pd 

Pembimbing II : Setiyani Wardhaningtyas S.S., M.Pd. 

Kata kunci : Analisis, Danseigo, Joseigo, Penyimpangan  

Dalam bahasa Jepang ragam bahasa pria disebut danseigo, dan ragam 

bahasa wanita disebut joseigo. Kedua gaya bahasa ini memiliki perbedaan. 

Perbedaan tersebut terlihat dari strukutur ragam bahasa seperti ninshou daimeishi, 

shuujoshi, kandoushi, meishi, dan doushi. Sejalan dengan perkembangan bahasa 

yang dinamis,mempengaruhi terjadinya suatu penyimpangan dari penutur,yakni 

danseigo digunakan oleh wanita dan joseigo digunakan oleh pria. Permasalahan 

penelitian ini adalah pemarkah danseigo dan joseigo, penyimpangan danseigo dan 

joseigo beserta penyebabnya.  

Penelitian ini menggunakan teknik deksriptif kualitatif. Sumber data 

penelitian ini adalah novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara karya Kawamura 

Genki. Objek data penelitian ini adalah danseigo dan joseigo. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini adalah teknik pustaka. Metode analisis data 

penelitian ini yaitu metode agih. Teknik lanjutannya adalah teknik baca markah. 

Analisis penyimpangan menggunakan makna kontekstual.  

Hasil analisis data pemarkah danseigo dan joseigo ninshoudaimeishi 

diantaranya boku, ore, kimi, koitsu. Shuujoshi diantaranya naa, sa, yo, wa, wane, 

ne, noyo, kashira. Kandoushi diantaranya aa, fu-n, u-n, iya, ee, maa, sou. Meishi 

diataranya kata osake. Doushi diantaranya suru, yaruzo, shiyou. Penyimpangan 

danseigo diantaranya shuujoshi naa, yo, sa kandoushi kora kora. Penyimpangan 

Joseigo diantaranya atashi, shuujoshi no, nee, yone, kandoushi ee, maa. Penyebab 

terjadi penyimpangan karena konteks situasi pembicaraan, tujuan pembicaraan, 

suasana hati pembicara dan lawan bicaranya,serta objek yang mengacu 

pembicaraan.  
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1. Latar Belakang 

 

Danseigo dan joseigo ini sering kali digunakan dalam siaran radio atau 

televisi seperti drama, dan film. Tidak sedikit juga kedua ragam bahasa tersebut 

digunakan pada media cetak seperti majalah, cerita pendek, komik, dan novel. 

Dewasa ini, banyak pembelajar bahasa Jepang yang belajar melalui media-media 

tersebut. Ada beberapa ragam bahasa Jepang yang sering didengar atau dibaca, 

namun pembelajar bahasa Jepang belum memahami dengan benar tentang 

bagaimana penggunaan ragam bahasa yang ditemui di media-media tersebut. 

Seperti halnya, dalam novel Jepang. Pemeran tokoh pria dan wanita tidak 

disebutkan secara langsung. Hal ini, menjadi sulit bagi para pembaca untuk 

memahami dialog antar tokoh tersebut apakah pria atau wanita. Jika pembelajar 

tidak mengetahui adanya penyimpangan danseigo dan joseigo dalam sebuah novel 

Jepang, maka akan terjadi kesalahpahaman yang tidak diketahui. Oleh karena itu, 

sebagai pembelajar bahasa Jepang tentu harus bisa memahami penggunaan kedua 

ragam bahasa ini, karena baik ragam bahasa pria maupun ragam bahasa wanita 

dipakai oleh penutur bahasa Jepang, meskipun bahasa yang sering digunakan 

adalah bahasa resmi tetapi bagi pengguna bahasa yang sudah saling mengenal satu 

sama lain akan muncul bahasa informal yang bervariasi.  
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Sejalan dengan perubahan gaya bahasa dari waktu ke waktu karena sifat 

bahasa yang dinamis ini, mempengaruhi terjadinya suatu penyimpangan. 

Penyimpangan ini, terdapat pula dalam novel Jepang berjudul Sekai Kara Neko 

Ga Kieta Nara karya Kawamura Genki. Penyimpangan tersebut, terjadi dalam 

ragam bahasa Jepang dilihat dari segi penuturnya, sehingga penulis perlu meneliti 

lebih lanjut tentang pemarkah atau penanda gender danseigo dan joseigo dan 

penyimpangan yang terjadi pada penggunaan danseigo dan joseigo yang terdapat 

dalam novel Jepang, karena dengan menganalisis penggunaan kedua ragam 

bahasa pada media ini akan mempermudah memahami peranan tokoh dalam novel 

apakah pria atau wanita saat sedang berdialog. Kemudian penulis memilih sumber 

data novel Jepang yang berjudul Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara karya 

Kawamura Genki, karena ada beberapa penggunaan ragam bahasa pria dan wanita 

yang dipakai tidak sesuai dengan gender penutur. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “Ananlisis Penggunaan Danseigo dan Joseigo dalam Novel Sekai Kara 

Neko ga Kieta Nara karya Kawamura Genki” 

 

2. Landasan Teori 

a.  Pengertian Ragam Bahasa  

Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut 

pemakaiannya, yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut 

hubungan pembicaraan, serta menurut medium pembicara (Kridalaksana, 

1993:184).   
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Bahasa Jepang adalah bahasa yang mengenal penggunaan bahasa 

berdasarkan gender. Keberadaan gaya bahasa yang secara tegas membedakan 

jenis kelamin tersebut merupakan karakteristik bahasa Jepang (Jorden, 1989:250).  

Menurut Mashioka dan Taniwa (1992) dalam Maynard (2005) Perbedaan 

aplikasi ragam bahasa Jepang berdasarkan perbedaan gender adalah pada bahasa 

feminim banyak memiliki cara bicara yang menghindari ketegasan, tanpa perintah, 

dan tanpa memaksakan pikirannya sendiri pada lawan bicara. Sedangkan pada 

ragam bahasa maskulin kebanyakan memakai cara bicara yang memiliki 

ketegasan dan bermkasud memerintah dan meyakinkan.  

b. Jenis Ragam Bahasa  

Dalam bahasa Jepang terdapat dua buah dialek sosial yang berbeda 

berdasarkan diferensiasi gender penuturnya yaitu ragam bahasa wanita (joseigo, 

onna kotoba) dan ragam bahasa pria (danseigo, otoko kotoba). (Sudjianto : 2004 )  

c. Struktur Ragam Bahasa  

Struktur ragam bahasa dalam danseigo dan joseigo yaitu Pronomina 

persona atau ninshou daimeishi, partikel akhir atau shuujoshi, interjeksi atau 

kandoushi, kata benda atau meishi, dan kata kerja atau doushi. 

d. Makna Kontekstual 

Pateda (2010:116) menyatakan bahwa makna kontekstual (contextual 

meaning)  atau  makna  situasional  (situational  meaning)  adalah  makna  yang 

muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan konteks. Konteks yang 

dimaksud dalam hal ini adalah konteks orangan, konteks situasi, konteks  tujuan, 

konteks formal, konteks suasana hati pembicara atau pendengar, konteks  waktu, 
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konteks tempat, konteks  objek  yang  mengacu  kepada  fokus  pembicaraan, 

konteks kelengkapan alat bicara atau dengar, konteks kebahasaan, dan konteks 

kesamaan bahasa. 

3. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan kepustakaan 

maupun catatan lapangan selanjutnya mengorganisasikan ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan analisa, dan membuat kesimpulan. 

b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari novel Jepang berjudul Sekai 

Kara Neko Ga Kieta Nara  karya Kawamura Genki. 

c. Objek Data 

Objek data pada penelitian ini adalah penggunaan ragam bahasa pria 

danseigo（男性語) dan ragam bahasa wanita joseigo (女性語). 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik pustaka. Teknik pustaka yaitu suatu teknik 

penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang berasal dari 

sumber data tertulis. Data dalam penelitian ini diambil dari percakapan-

percakapan yang mengandung danseigo dan joseigo dari sebuah novel Jepang 

yang berjudul Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara karya Kawamura Genki. Penulis 
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kemudian memasukkan data yang sudah diperoleh kedalam kartu data. Berikut 

merupakan penjelasan dari kartu data yang digunakan.  

No. Data Makna Pemarkah  Penyimpangan 

1. アタシがこの取

引にったいきさ

つ を 話 し ま す

ね。まだ信じて

くれてないみた

いだから。 

Saya akan mulai 

bicarakan 

transaksi ini. 

Karena sepertinya 

kamu belum 

mempercayaiku 

ア タ シ : 

jishou 

daimeishi 

(kata ganti 

orang 

pertama) 

アタシ merupkan kata ganti 

orang pertama (jisho 

daimeishi) yang biasa 

digunakan oleh penutur 

wanita. Tetapi, pada kalimat 

ini digunakan oleh penutur 

pria.  

Analisis : Data di atas merupakan ragam bahasa pria (danseigo). Penanda ninshou daimeishi 

yang digunakan adalah kata atashi (アタシ). Atashi biasa diucapkan oleh wanita, namun pada 

kalimat diatas diucapkan oleh pria, dalam hal ini adalah akuma (悪魔) iblis yang menyerupai 

lawan bicaranya, yakni adalah Takeru. Iblis tersebut tidaklah jahat, melainkan sedang 

menawarkan bantuan kehidupan untuk Takeru. Akuma tersebut menggunakan kata ganti orang 

pertama atashi アタシkarena untuk membujuk lawan bicaranya agar mau menerima tawaran 

perpanjangan hidup, sehingga ia menggunakan kata ganti orang pertama yang tidak kasar agar 

mampu membujuk lawan bicaranya. Selain itu, penulis novel ini menggunakan huruf 

katakana dalam penulisan atashi karena untuk menekankan keramahannya seorang akuma. 

Penyimpangan pada kalimat di atas terjadi karena menggunakan makna kontekstual. Makna 

kontekstual yang digunakan yaitu konteks Situasi. Konteks Situasi adalah konteks yang 

memaksa pembicara mencari kata yang maknanya berkaitan dengan situasi. Situasi pada saat 
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itu adalah rayuan dari iblis agar Takeru mau menerima tawarannya untuk menukar hidupnya 

dengan menghilangkan sesuatu benda yang ada di dunia. 

 

e. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam pneneltian ini yaitu metode 

agih. Sudaryanto (1985:5,1993:15) dalam Kesuma (2007:54) menyatakan bahwa 

metode agih adalah metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan 

merupakan bagian dari bahasa yang diteliti. Sedangkan teknik lanjutannya adalah 

teknik baca markah. Menurut Kridalaksana (2001:161) dalam Kesuma (2007: 66) 

Teknik baca markah merupakan teknik analisis data dengan cara membaca 

pemarkah atau penanda dalam suatu konstruksi. 

f. Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Teknik pemaparan hasil analisis data dalam penelitian ini adalah teknik 

pemaparan hasil analisis data secara informal. Sudaryanto (1993:145) dalam 

Kesuma, (2007:71) mengatakan bahwa teknik pemaparan hasil analisis data 

secara informal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-

kata biasa. Dalam hal ini, yakni  menggunakan kata-kata deskriptif yang rumus 

atau kaidah-kaidahnya dipaparkan dengan kata-kata yang mudah dipahami 

pembaca.  

4. Analisis Data 

A. Pemarkah atau Penanda Gender Danseigo dan Joseigo dalam Novel 

Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara 

1) Ninshou Daimeishi (Pronomina Persona) 
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  Data 52.  今日、僕はチョコレートのために命を捨てます！Hal. 32 

Kyou, boku wa chokore-to no tame ni inochi o sutemasu! 

Hari ini, demi cokelat saya akan membuang hidup saya.  

Data di atas merupakan ragam danseigo. Penanda danseigo pada kalimat 

di atas adalah kata boku. Kata ganti orang pertama boku bermakna „aku‟ sering 

digunakan oleh penutur pria pada situasi informal. Situasi pada kalimat di atas 

yaitu ketika Takeru ingin memakan cokelat pemberian akuma (iblis yang 

menyerupainya), Takeru menikmati cokelat tersebut dengan santai di rumahnya, 

sampai-sampai ia rela terus menikmati cokelat tersebut meskipun harus 

membuang nyawanya. Pembicara menggunakan kata boku, karena menghadapi 

lawan bicara yang terlihat seusia dengannya, sehingga tidak perlu menggunakan 

kata watashi yang terkesan lebih formal dari kata boku. Takeru menggunakan kata 

boku pada kalimat di atas, tatapi di akhir kalimat menggunakan ragam teinei 

(sopan), yaitu pada kata kerja sutemasu yang berasal dari kata suteru berarti 

„membuang‟. Jadi, pada kalimat di atas, meskipun Takeru menggunakan kata 

ganti orang pertama boku tetapi masih tetap memberikan kesan sopan terhadap 

lawan bicaranya yang baru saja dikenal dan ditemuinya dengan menggunakan 

ragam teinei di akhir kalimat. Lawan bicara pada kalimat di atas adalah akuma 

yang baru saja datang menemui Takeru.  

2) Shuujoshi (partikel akhir) 

Data 75. そんなことだったら、ほかの人に預けたわ。Hal. 47 

Sonna koto dattara, hokano hito ni azuketa wa. 

Kalau begitu,titipkan pada orang lain saja.  

 

Data di atas merupakan ragam joseigo. Penanda joseigo pada kalimat di 

atas adalah shuujoshi wa. Penutur kalimat di atas menggunakan shuujoshi wa di 
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akhir kalimat untuk memberikan kesan lemah lembut terhadap lawan bicaranya. 

Hal ini sebagai salah satu ciri untuk menunjukkan feminitas penuturnya. Pada 

kalimat di atas juga mengungkapkan sebuah pemikiran pembicara. Kalimat 

tersebut adalah dugaan kalimat yang akan diucapkan oleh ibu Takeru apabila 

Takeru tidak mampu menjaga dan merawat kucing kesayangan ibunya, maka 

titipkan saja pada orang lain. 

3) Kandoushi (Interjeksi) 

Data 54. いや、どうも人間の食べ物は口に合わなくて。なんか....全体的に

味が、ね。Hal. 32 

Iya, doumo ningen no tabemono wa kuchi ni awanakute. Nanka... zentai teki ni 

aji ga, ne. 

Tidak. Sayangnya makanan manusia tidak cocok di mulutku. Lebih tepatnya, 

rasanya... 

Data di atas merupakan ragam danseigo. Penanda danseigo pada kalimat di 

atas adalah kandoushi iya yang digunakan oleh penutur pria. Kata iya sama 

dengan kata iie yang merupakan bahasa formal bermakna „tidak‟. Kata iya pada 

kalimat di atas diucapkan oleh akuma sebagai penolakan terhadap pernyataan 

lawan bicaranya. Saat itu, Takeru meminta akuma untuk ikut memakan cokelat 

bersamanya, tetapi akuma menolak dengan kata iya.  

4) Meishi (Kata Benda) 

Data 91. お酒も全然飲めないし。Hal.60 

Osake mo zenzen nomenaishi 

Sama sekali tidak minum sake juga.  

 

Data di atas merupakan ragam joseigo. Penanda joseigo pada kalimat di 

atas yaitu nomina osake. Penutur wanita pada kalimat di atas menggunakan kata 

osake berasal dari kata sake yang ditambahkan prefiks o pada awal kata untuk 
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menyatakan rasa hormat, karena selain bahasa wanita yang terkesan dengan halus 

dan lemah lembut, bahasa wanita juga terkesan sopan dan memberikan rasa 

hormat terhadap lawan bicaranya. Seperti penggunaan prefiks o pada kata osake. 

Penutur kalimat di atas adalah pacar Takeru yang menyatakan Takeru sama sekali 

tidak minum sake saat berada di restoran bersamanya.  

5) Doushi (kata kerja) 

Data 123. Takeru :これからどうする？Hal. 76 

Kore kara dou suru? 

Setelah ini mau ngapain? 

Data 124. Kanojo: これからどうしよう？Hal. 76 

Kore kara dou shiyou? 

Setelah ini mau ngapain?  

Data 125. Takeru : 帰ったらどうする？Hal. 76 

Kaettara dou suru? 

Kalau pulang gimana? 

Data 126. Kanojo : 帰ったらどうしよう？Hal. 76 

Kaettara dou shiyou? 

Kalau pulang gimana? 

Data di atas merupakan ragam danseigo dan joseigo. Penanada danseigo 

yaitu doushi suru, yang diucapkan oleh Takeru kepada pacarnya melalui telepon. 

Sebetulnya, verba suru bisa juga diucapkan oleh penutur pria, tetapi jika melihat 

percakapan di atas maka akan terlihat ragam basa yang digunakan pria dan wanita 

terlihat berbeda. Pria menggunakan verba suru, sedangkan wanita menggunakan 

verba shiyou. Verba suru yang diawali dengan kata dou menjadi dou suru 

merupakan kalimat tanya futsukei (bentuk biasa). Suru memiliki banyak makna, 

diantaranya adalah berbuat, melakukan, mengerjakan, berusaha, bersiap, hendak, 

membuat, dan menjadikan. Pada kalimat diatas kata suru menunjukkan „hendak, 
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melakukan‟. “Kore kara dou suru?” setelah ini hendak melakukan apa? 

Pertanyaan tersebut dijawab dengan pertanyaan yang sama oleh pacar Takeru. 

Pada akhir pertanyaan dou suru diubah menjadi dou shiyou. Wanita terkesan lebih 

halus menggunkan kata shiyou menjadi Kore kara dou shiyou? Begitu juga 

dengan kalimat kaettara dou suru? Yang diucapkan oleh penutur pria, dan wanita 

menjawab dengan pertanyaan yang sama kaettara dou shiyou? 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah verba shiyou. Shiyou 

merupakan asal kata dari suru yang berarti berbuat, melakukan, mengerjakan, 

berusaha, bersiap, hendak, membuat, dan menjadikan. Pada kalimat diatas verba 

shiyou pada kalimat pertama menunjukkan arti „hendak, melakukan‟. “Kore kara 

dou shiyou?” setelah ini apa yang hendak kamu lakukan? Begitu juga dengan 

kalimat kaettara dou shiyou? Karena wanita terkesan lebih halus menggunakan 

kata shiyou dari pada suru yang digunakan oleh pria pada percapakan di atas 

melalui telepon.  

B. Penyimpangan Danseigo dan Joseigo dalam Novel Jepang Sekai Kara 

Neko Ga Kieta Nara 

1) Danseigo yang Digunakan oleh Wanita 

Data 110. じゃあさ、覚えてる？Hal. 66 

Jaa sa, oboeteru? 

Eh, apakah kamu ingat? 

 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi sa. Penutur 

kalimat tersebut adalah seorang wanita yaitu pacar Takeru. Penutur menggunakan 

shuujoshi sa untuk meringankan pembicaraan kepada lawan bicaranya, 
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sebagaimana penutur pria lakukan. Adanya shuujoshi sa setelah kata kyou yang 

berarti hari ini sebagai kalimat pembuka untuk meringankan topik pembicaraan 

baru. Penutur wanita membuka topik baru itu dengan sebuah pertanyaan yang 

berarti „ingatkah?‟, memancing lawan bicaranya untuk mengingat kebersamaanya 

dahulu. Kalimat di atas menggunakan makna kontekstual. Konteks yang 

digunakan adalah konteks suasana hati pembicara. Penyimpangan tersebut terjadi 

karena suasana hati pembicara saat itu sedang berbahagia karena dapat bertemu 

kembali dengan Takeru meskipun keadaan diantara mereka sudah putus. 

Kegembiraan itu diungkapkan dengan kata yang ringan diucapkan seperti pria 

yang terbiasa menggunakan shuujoshi sa.  

2) Joseigo yang Digunakan oleh Pria 

Data 20. アタシね、そんなあなたにビッグチャンスを用意してきたんです

から！Hal. 21 

Atashi ne, sonna anata ni biggu chansu o youi shite kitan desu kara! 

Karena saya memberikan kesempatan besar untuk anda.  

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan kata ganti orang 

pertama atashi yang diucapkan oleh penutur pria yaitu akuma. Pada kalimat di 

atas kata atashi diikuti dengan shuujoshi ne yang memperlihatkan kalimat tersebut 

adalah ragam bahasa wanita. Kata atashi yang ditulis dengan katakana ini 

menekankan pembicaranya yang lembut dan sopan sebagaimana wanita. Penutur 

menggunakan kata atashi untuk memberikan kesan halus kepada lawan 

biacaranya, meskipun usia penutur dengan lawan bicara sederajat. Hal ini agar 

lawan bicara tertarik dan mau menerima tawaran atau kesempatan besar yang 

akan penutur berikan kepada lawan bicara. Selain itu, penutur menggunakan kata 

ganti orang pertama atashi karena menggunakan makna kontekstual. Makna 
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kontekstual yang digunakan adalah konteks situasi. Situasi pada saat itu adalah 

ketika Takeru merasa bimbang akan tawaran perpanjangan hidup dengan cara  

menghilangkan sesuatu yang ada di dunia. Kemudian Takeru menekankan dengan 

halus menggunakan kata atashi ne sonna anata ni biggu chansu o youi shite kitan 

desu kara! „Karena saya memberikan kesempatan besar untuk anda‟, dan 

kesempatan ini tidak semua orang bisa dapatkan.  

C. Penyebab Terjadi Penyimpangan dalam Penggunaan Danseigo dan 

Joseigo 

Penutur wanita menggunakan danseigo sementara penutur pria 

menggunakan joseigo, hal ini dilakukan karena memiliki beberapa alasan, 

diantaranya mengikuti konteks situasi pembicaraan, konteks tujuan pembicaraan, 

mengikuti konteks suasana hati pembicara dan lawan bicaranya, serta konteks 

objek yang mengacu pembicaraan. Penyimpangan ini terjadi juga untuk 

menghaluskan tuturan, mengakrabkan tuturan, atau pada saat menunjukkan 

perasaan kesal.  

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pemarkah atau penanda gender danseigo dan joseigo yang terdapat dalam 

novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara adalah : 

1) Ninshoudaimeishi yang digunakan oleh pria yaitu : boku, bokutachi, ore, 

kimi, dan koitsu. Sedangkan ninshoudaimeishi yang digunakan oleh wanita 

yaitu : watashi  dan anata 
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2) Shuujoshi yang digunakan oleh pria yaitu : na/naa, kana, sa, yo, zo,dan  

daro. Sedangkan shuujoshi yang digunakan oleh wanita yaitu : wa, wane, 

ne, no, none, noyo, dan kashira 

3) Kandoushi yang digunakan oleh pria yaitu : wa!, aa, fu-n, e?, u-n, kora-

kora, iya, dan iyaiya. Sedangkan kandoushi yang digunakan oleh wanita 

yaitu : ee, maa, sou,dan sou sou 

4) Meishi  yang digunakan oleh pria tidak ditemukan, sedangakan meishi 

yang digunakan oleh wanita yaitu : osake 

5) Doushi yang digunakan oleh pria yaitu : suru dan yaruzo, Sedangkan 

doushi yang digunakan oleh wanita yaitu : shiyou 

Secara garis besar pria Jepang menggunakan danseigo untuk 

menunjukkan ketegasan dan kemaskulinan. Sedangkan wanita Jepang 

menggunakan joseigo untuk melembutkan ucapan atau menunjukkan 

kefeminimannya. 

2. Penyimpangan yang terjadi dalam ragam bahasa pria dan wanita yang 

terdapat dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara adalah : 

a) Danseigo yang digunakan oleh wanita: 

1)  Shuujoshi  : naa,  yo, sa 

2) Kandoushi  : kora kora 

b) Joseigo yang digunakan oleh Pria: 

1) Ninshou daimeishi : atashi, watashi, anata 

2) Shuujoshi   : no, ne/nee, yone 

3) Kandoushi  : ee, maa 
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3. Sebuah kata tidak terlepas dari sebuah konteks dalam kalimat. Setiap kata 

memiliki makna berbeda-beda tergantung koteks yang digunakan. Seperti 

penyimpangan danseigo dan joseigo  yang terjadi dalam novel Sekai Kara 

Neko Ga Kieta Nara, penyebab penyimpangan penutur wanita menggunakan 

danseigo sementara penutur pria menggunakan joseigo karena kalimat 

tersebut memiliki konteks situasi pembicaraan, konteks tujuan pembicaraan, 

mengikuti konteks suasana hati pembicara dan lawan bicaranya, serta konteks 

objek yang mengacu pembicaraan. Penyimpangan ini terjadi pada situasi 

tertentu seperti untuk menghaluskan tuturan, mengakrabkan tuturan, atau 

pada saat menunjukkan perasaan kesal.  
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まとめ 

 

川村元気の「世界から猫が消えたなら」の小説における 

日本語の男女の言葉の使用分析 

2016 年度 

ファリハトゥル・ジャンナー 

 

キーワード：分析、男性語、女性語、不正利用 

 

1．背景 

 日本語には、男女の言葉運用に違いのある言語であり、女性が主に使用

する言葉を「女性語」、男性が主に使用する言葉を「女性語」と呼ぶこと

がある。 

 現在、日本語学習者は様々なメディアから日本語を勉強している。例え

ば、日本の小説である。日本の小説の中には、日本の男性語と女性語があ

る。しかしながら、日本の学習者は男性語と女性語の使用についてあまり

理解できなかった。なぜなら、日本の小説の中には男性像と女性像の名前

は表れなかった。つまり、読者はキャラクターの対話を理解しにくくなる。

そのために、日本語の学習者として、男性語と女性語について理解しなけ

ければならない。それは、非公式の日常会話よく使用されているからであ

る。また、男女の言葉は会話授業と読解授業にもよく表れるので、理解し

やすくなる。 

 現代、言語は時代が経つにつれて、変わっていくので男性語と女性語の

使用し方も変わっていて、不正利用になってしまう。例えば、男性語は女

性に使用されてしまった。逆に、女性語も男性に使用されてしまった。川

村元気の「世界から猫が消えたなら」の小説の中でも不正利用がある。だ

から、研修者は男性語と女性語との記号や不正利用や不正利用の原因を研

究したいと思っている。 
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 背景の上で、研修者は川村元気の「世界から猫が消えたなら」の小説に

おける日本語の男女の言葉の使用分析を研究したいと思っている。 

 

2．基礎的な理論 

多様性によってインドネシア語を使用されている人が様々である。話題

の話だったり、話の関係だったり、話の範囲である。（クリダラクサナ、

1993：184） 

日本語の中で、ジェンダーによって言葉も分けている。それが日本語の

特徴である。（ジョーダン、1989：50） 

女性的な表現では、断定を避け、命令的でなく、自分の考えを相手に押

しつけない言い方を多く、男性的な表現では、断定や命令を含み、主張、

説得をするための表現が多く使われる。つまり、より断定的なスタイルと

して男性語スタイルがあり、一方、女性語スタイルはあまり断定的ではない 

（益岡・田窪 1992） 

 

3．研究の方法 

1）研究者は「世界から猫が消えたなら」の中で、女性語と男性語の対

話のデータを集める。 

2）集まったデータはデータカードに入れる。 

3）男性語と女性語の記号を区別するのと分析する。 

4）男性語と女性語の不正利用を分析する。 

5）分析の結果を結論する。 

 

4．研究の結果 

1. 男性語と女性語の記号： 

男性語と女性語の記号は人称代名詞、終助詞、感動詞、名詞、動詞を

分析する。その記号から機能と使用的の文脈がある。川村元気の「世



xxv 
 

界から猫が消えたなら」の小説には 66 データを分析する。男性語は 40

データ、女性語は 26データである。 

 

2. 男性語と女性語の不正利用： 

 川村元気の「世界から猫が消えたなら」の小説には不正利用がある。

それは男性語が女性に使用されている。逆に、女性語は男性に使用さ

れている。研修者は 49 不正利用のデータを見つける。しかし、19 不正

利用のデータを分析する。なぜなら、27 データは同じ言葉からである。 

 

3. 男性語と女性語との不正利用の原因はその文章は文脈的に使用する。

例えば話の状況の文脈、話の目的の文脈、自分と相手の気持ちの文脈、

話の対象の文脈である。  

 

5．結論 

男性語と女性語の使用と不正利用のデータを分析した後、研修者は次の三

つの結論を取った： 

1．男性語と女性語との記号は： 

1）男性に使用されている人称代名詞は：「僕」、「僕たち」、

「俺」、「君」、「こいつ」。女性に使用されている人称代名詞

は：「私」、「あなた」。 

2）男性に使用されている終助詞は：「なあ/なあ～」、「かな」、

「さ」、「よ」、「ぞ」、「だろう」。女性に使用されている終助

詞は：「わ」、「わね」、「ね」、「の」、「のね」、「のよ」、

「かしら」。 

3）男性に使用されている感動詞は：「わ！」、「あ、あぁ」、

「ふ～ん」、「え？」、「うーん」、「こらこら」、「いや」、

「いやいや」。女性に使用されている感動詞は：「ええ」、「ま

あ」、「そう」、「そうそう」。 
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4）男性に使用されている名詞はなし。女性に使用されている名詞

は「お酒」。 

5）男性に使用されている動詞は：「する」、「やるぞ」。女性に

使用されている動詞は：「しよう」。 

2．男性語と女性語との不正利用は： 

a.  男性語は女性に使用されているのは： 

1) 終助詞は ：「なあ」、「よ」、「さ」。 

2) 感動詞  ：「こらこら」 

b．女性語は男性に使用されているのは: 

1）人称代名詞 ：「アタシ」、「私」、「あなた」 

2）終助詞  ：「の」、「ね/ねえ」、「よね」 

3）感動詞  ：「ええ」、「まあ」 

3．男性語と女性語との不正利用の原因はその文章は文脈的に使用する。

例えば話の状況の文脈、話の目的の文脈、自分と相手の気持ちの文脈、話

の対象の文脈。この不正利用は状況によって違うから。例えば、柔らかく

話すこと、親しく話すこと、硬く話すことである。もしくは文句を言うと

きにもこの言葉でも使用されている。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut 

pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut 

hubungan pembicaraan, serta menurut medium pembicara (Kridalaksana, 

1993:184). Variasi bahasa dari segi penutur pria dan wanita dalam bahasa 

Indonesia, hanya dilihat dari penggunaan intonasi. Wanita akan dianggap tabu 

apabila menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan karena figur 

seorang wanita yang feminim. Bahasa wanita di Indonesia, khususnya dalam segi 

gramatikalnya, tidak jauh berbeda dari bahasa pria. Akan tetapi, lain halnya dalam 

bahasa Jepang, memiliki ciri khusus pada beberapa bahasa pria dan wanita dari 

penutur maupun lawan tuturnya. 

Bahasa Jepang adalah bahasa yang mengenal penggunaan bahasa 

berdasarkan gender. Keberadaan gaya bahasa yang secara tegas membedakan 

jenis kelamin tersebut merupakan karakteristik bahasa Jepang (Jorden, 1989:250) .  

Menurut Yoshioka dan Taniwa (1992) dalam Maynard (2005) Perbedaan aplikasi 

ragam bahasa Jepang berdasarkan perbedaan gender adalah pada bahasa feminim 

banyak memiliki cara bicara yang menghindari ketegasan, tanpa perintah, dan 

tanpa memaksakan pikirannya sendiri pada lawan bicara. Sedangkan pada ragam 

bahasa maskulin kebanyakan memakai cara bicara yang memiliki ketegasan dan 

bermksud memerintah dan meyakinkan.  
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Dalam bahasa Jepang gaya bahasa pria disebut dengan istilah danseigo, 

sedangkan gaya bahasa wanita disebut dengan istilah joseigo. Kedua gaya bahasa 

tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang menjadi keunikan tersendiri dalam 

bahasa Jepang, dan menurut Sanada (2000:19): 

男女の間で使用する言葉に相違が見られることは、日本語の一つの特徴で

あると思われている。 
 
Danjo no aida de shiyou suru kotoba ni soui ga mirareru koto wa, nihongo no 

hitotsu no tokuchou de aru to omowareteiru. 

 

Perbedaan-perbedaan yang dapat dilihat dalam penggunaan bahasa yang 

digunakan antara pria dan wanita merupakan salah satu karakteristik dari bahasa 

Jepang. 

 

 Dalam danseigo dan joseigo terdapat beberapa struktur ragam bahasa yang 

menjadi pemarkah atau penanda gender yaitu ninshou daimeishi (pronomina 

persona/kata ganti orang), shuujoshi (partikel akhir), kandoushi (kata seru), doushi 

(kata kerja), dan meishi (kata benda).  

 

Struktur danseigo dan joseigo yang sangat jelas terlihat perbedaannya 

yaitu dari penggunaan partikel akhir atau disebut dengan shuujoshi. Dalam 

joseigo, wanita sering menggunakan shuujoshi わ (wa), ね(ne), かしら(kashira) 

dan lain-lain. Sedangkan dalam danseigo, pria lebih sering menggunakan 

shuujoshi ぞ (zo) , ぜ (ze),  だろう(darou) dan lain-lain. Ada pula jenis shuujoshi 

yang dapat digunakan oleh pria dan wanita seperti partikel よ (yo) dan ね (ne) 

yang letak perbedaannya adalah pada intonasi atau onchou yang digunakan. 

Tanaka (1977:443) dalam Janet (1985:51) mengatakan: 
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The yo (よ) that men use has a falling intonation or “stress tone”; in contrast to 

this, there is a よ used by women, which has a slightly rising intonation. However, 

this always appears in combinatory forms such as わよ、のよ、and ことよ. 

 

Partikel よ  yang pria gunakan memiliki intonasi yang lebih rendah atau 

“penekanan”. Lain halnya dengan partikel よ yang digunakan wanita, memiliki 

intonasi yang meninggi. Walaupun begitu, hal tersebut selalu muncul dalam 

bentuk-bentuk kombinasi seperti わよ、のよ、dan ことよ. 

 

 

Selain itu, terdapat juga struktur yang menjadi penanda danseigo dan 

joseigo yaitu ninshou daimeishi atau penggunaan pronomina persona. Bentuk 

pronomina persona I atau jishou daimeishi yang dapat digunakan oleh pria 

maupun wanita adalah 私watashi (saya), bentuk yang hanya digunakan oleh kaum 

wanita adalah あたしatashi (saya), sedangkan bentuk yang hanya digunakan oleh 

pria adalah 僕 boku (aku) dan 俺ore (aku). Bentuk pronomina persona II atau 

taishou daimeishi yang banyak digunakan oleh pria adalah 君 kimi, お前 omae 

(kamu) serta bentuk yang lazim diucapkan wanita adalah あなた anata, あんた 

anta (kamu). Adapun bentuk lainnya seperti あたい  atai (aku) yang biasa 

digunakan oleh anak perempuan yang manja dan kekanak-kanakan, ada pula 

bentuk わし washi (aku) yang biasa digunakan oleh pria yang berusia kira-kira 50 

tahun ke atas. Bentuk-bentuk tersebut apabila digunakan secara khusus oleh salah 

satu penutur dapat menjadi tanda dari gender penutur serta status sosial yang 

dimilikinya. Ide mengatakan (1979:40) : 

Even when placed in situations of equal levels of formality, two individual, 

responding to their relative statues, use different first person pronouns. At a 

certain panel discussion, let us assume that although two men used the form 私, 

one other man used 僕. It‟s clear that, in this situation, the man who used 僕 is of 

higher status than the two others. 
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Walaupun berada pada situasi formal yang sama, dua individu akan menggunakan 

pronomina persona I yang berbeda dan disesuaikan dengan status kawan 

bicaranya. Dalam sebuah percakapan, dua orang pria mengunakan kata 私 dan 

pria yang lainnya menggunakan kata 僕. Jelas telihat bahwa dalam situasi ini pria 

yang menyebut dirinya 僕 memiliki status yang lebih tinggi dari kedua orang pria 

yang menyebut dirinya 私. 

 

Danseigo dan joseigo ini sering kali digunakan dalam siaran radio atau 

televisi seperti drama, dan film. Tidak sedikit juga kedua ragam bahasa tersebut 

digunakan pada media cetak seperti majalah, cerita pendek, komik, dan novel. 

Dewasa ini, di dalam perguruan tinggi penggunaan danseigo dan joseigo tidak 

diajarkan secara langsung, sehingga pembelajar bahasa Jepang belum memahami 

dengan benar tentang penggunaan danseigo dan joseigo apabila menemuinya 

dalam media cetak seperti novel.  Dalam novel Jepang yang sedang penulis teliti 

ini, ada beberapa pemeran tokoh pria dan wanita yang tidak disebutkan secara 

langsung. Hal ini, menjadi sulit bagi para pembaca untuk memahami dialog antar 

tokoh tersebut apakah pria atau wanita. Oleh karena itu, sebagai pembelajar 

bahasa Jepang tentu harus bisa memahami penggunaan kedua ragam bahasa 

tersebut, karena baik ragam bahasa pria maupun ragam bahasa wanita sering 

ditemukan dalam novel Jepang sebagai media pembelajaran tambahan. Tidak 

kalah pentingnya, ragam bahasa pria dan wanita juga beberapa kali muncul dalam 

percakapan pada mata kuliah chokkai (mendengarkan) dan dokkai (membaca).  

Jika pembelajar bahasa Jepang dapat mengetahui tentang danseigo dan joseigo 

secara mendalam, maka akan mempermudah menggunakan bahasa pria dan 

wanita dengan baik. 
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Sejalan dengan perkembangan gaya bahasa dari waktu ke waktu karena 

sifat bahasa yang dinamis ini, mempengaruhi terjadinya suatu penyimpangan. 

Menurut Kridalaksana (1986:17) “penyimpangan yang dimaksud adalah nama 

umum untuk ujaran yang tidak sesuai dengan norma-norma gramatikal, semantik, 

atau sosial”. Penyimpangan ini, terdapat pula dalam novel Jepang berjudul Sekai 

Kara Neko Ga Kieta Nara karya Kawamura Genki sebagai berikut. 

1．「でも、消さないと僕、死んじゃうんですよね？」 

Demo, kesanai to boku, shinjaun desu yo ne? 

Tapi, kalau tidak dihilangkan, aku akan meninggal kan ya. 

 

2．「アタシは掃除のおじさんじゃないぞ－。」 

Atashi wa souji no ojisan ja nai zo-.   

Saya bukan tukang bersih-bersih loh ya. 

 

Dalam kutipan novel tersebut, kalimat (1) diucapkan oleh penutur pria dan 

merupakan ragam bahasa pria atau danseigo karena menggunakan ninshou 

daimeishi (kata ganti orang pertama) boku. Tetapi pada akhir kalimat tersebut 

terdapat shuujoshi yone sebagai penanda joseigo yang biasa digunakan oleh 

penutur wanita.  Pada kalimat (2) diucapkan oleh penutur pria sebagai ragam 

danseigo. Tetapi, penggunaan kata ganti orang pertama atashi merupakan ninshou 

daimeishi pada joseigo. Di akhir kalimat tersebut juga menggunakan shuujoshi zo 

yang biasa digunakan oleh pria.  

Beberapa penggalan contoh kalimat di atas merupakan penyimpangan 

yang terjadi dalam ragam bahasa Jepang dilihat dari segi penuturnya, sehingga 

penulis perlu meneliti lebih lanjut tentang pemarkah atau penanda gender 

danseigo dan joseigo dan penyimpangan yang terjadi pada penggunaan danseigo 
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dan joseigo yang terdapat dalam novel Jepang, karena dengan menganalisis 

penggunaan kedua ragam bahasa pada media ini akan mempermudah memahami 

peranan tokoh dalam novel apakah pria atau wanita saat sedang berdialog. 

Kemudian penulis memilih sumber data novel Jepang yang berjudul Sekai Kara 

Neko Ga Kieta Nara karya Kawamura Genki, karena ada beberapa penggunaan 

ragam bahasa pria dan wanita yang dipakai tidak sesuai dengan gender penutur. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “Ananlisis Penggunaan Danseigo dan Joseigo dalam Novel Sekai Kara 

Neko ga Kieta Nara karya Kawamura Genki” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut.  

1. Bagaimana pemarkah atau penanda gender danseigo dan joseigo dalam 

novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara? 

2. Apa saja penyimpangan yang terjadi pada danseigo dan joseigo dalam novel 

Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara? 

3. Mengapa terjadi penyimpangan dalam penggunaan danseigo dan joseigo 

tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

 

Dari rumusan masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam novel 

Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu pada beberapa sub judul saja. Sub judul 

tersebut adalah : 
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1. 月曜日－悪魔がやってきた。Getsuyoubi-Akuma Ga Yatte Kita “Senin-

Iblis Datang” 

2. 火曜日－世界から電話が消えたなら。Kayoubi-Sekai Kara Denwa Ga 

Kieta Nara “Selasa-Jika Telepon Hilang Dari Dunia” 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui pemarkah atau penanda gender danseigo dan joseigo 

dalam novel Jepang Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara. 

2. Untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi pada danseigo dan joseigo 

dalam novel Jepang Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara. 

3. Untuk mengetahi penyebab terjadinya penyimpangan dalam penggunaan 

danseigo dan joseigo tersebut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh baik manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memperkaya khazanah keilmuan bidang linguistik terutama dalam 

penggunaan ragam bahasa pria dan wanita secara mendalam. 
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b) Sebagai sumber referensi dalam penulisan berikutnya sehingga diharapkan 

memperoleh gambaran terlebih dahulu mengenai ragam bahasa pria dan 

wanita . 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembelajar  

1) Pembelajar mampu membedakan karakter pria dan wanita pada novel 

Jepang. 

2) Pembelajar mampu memahami secara mendalam tentang penggunaan 

ragam bahasa pria dan wanita. Sehingga apabila suatu saat muncul ragam 

bahasa pria dan wanita pada percakapan dalam mata kuliah chokkai 

ataupun pada teks bacaan dalam mata kuliah dokkai, mudah memahaminya 

dengan baik.  

b. Bagi Pengajar  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur atau 

sebagai pengayaan yang diperlukan oleh pengajar bahasa Jepang terutama 

dalam penggunaan ragam bahasa pria dan wanita pada mata kuliah 

Pengantar Linguistik Bahasa Jepang. 

1.6  Sistematika Penulisan  

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

BAGIAN AWAL. Pada bagian awal berisi tentang halaman judul, lembar 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, 

rangkuman, dan daftar isi.  
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BAGIAN ISI. Pada bagian isi terdiri dari lima BAB, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang 

skripsi ini yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Bab ini berisi 

penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang sejenis, teori-teori yang 

mendukung penelitian, sinopsis novel dan kerangka berfikir. 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, 

sumber data, objek data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik 

pemaparan hasil analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA. Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai pemarkah atau penanda gender danseigo 

dan joseigo dalam novel Jepang Sekai Kara Neko Ga Kieta Narai, serta 

penyimpangan penggunaan kedua ragam bahasa tersebut beserta penyebabnya.  

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

BAGIAN AKHIR. Pada bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka 

yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan lampiran berupa 

kartu data, daftar tabel presentase penggunaan pemarkah danseigo dan joseigo, 

tabel presentase danseigo yang digunakan oleh wanita, dan tabel presentase 

joseigo yang digunakan oleh pria.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2. 1 Tinjauan Pustaka   

Dalam penelitian ini, penulis mencari informasi dari penelitian terdahulu 

sebagai bahan perbandingan, baik mengenai persamaan maupun perbedaan yang 

sudah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan 

untuk memperoleh tinjauan pustaka. 

Untuk meneliti tentang bahasa pria dan wanita penulis menemukan 

penelitian terdahulu dari Praptiwie (2009) yang berjudul “Penggunaan Ragam 

Bahasa Pria dan Ragam Bahasa Wanita dalam Komik Bai Bai Boy” Tugas akhir 

tersebut membahas tentang jenis ragam bahasa pria dan wanita serta 

penggunaannya yang dilihat dari 3 struktur ragam bahasa yaitu  shuujoshi 

(partikel akhir kalimat), kandoushi (interjeksi atau kata seru), dan ninshou 

daimeishi (pronomina persona). Berdasarkan hasil pembahasan yang diketahui 

bahwa ragam bahasa pria yang digunakan adalah pada Shuujoshi menggunakan 

kata na/naa, sa, yo, dan zo. Pada kandoushi menggunakan kata oi dan ou. Untuk 

ninshou daimeishi dibagi menjadi tiga yaitu pada jisho daimeishi menggunakan 

kata boku dan ore, taishou  daimeishi menggunakan kata omae, dan tashou 

daimeishi menggunakan kata aitsu. Sedangkan ragam bahasa wanita yang 

digunakan adalah shuujoshi wa, no, dan ne. Kandoushi menggunakan kata nee, 

dan ninshou daimeishi menggunakan kata anta. Pada penelitian ini tidak 

ditemukan adanya analisis mengenai penyimpangan ragam bahasa pria yang 
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digunakan oleh penutur wanita maupun sebaliknya, seperti yang sedang penulis 

teliti sekarang ini. 

Persamaan penelitian Praptiwie (2009) dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengacu pada analisis ragam bahasa 

danseigo dan joseigo yang dilihat dari penanda atau pemarkah gender dari 

beberapa struktur ragam bahasa. Akan tetapi, penulis membahas lebih mendalam 

karena menjelaskan 5 aspek atau struktur kebahasaan, diantaranya adalah ninshou 

daimeishi (pronomina persona), shuujoshi (partikel akhir), kandoushi (interjeksi 

atau kata seru), meishi (kata benda), dan doushi (kata kerja).  

Kemudian dalam penelitian Fransiska (2013) yang berjudul “Danseigo 

(Bahasa Pria) dan Joseigo (Bahasa Wanita) Dalam Komik Chibimarukochan” 

membahas tentang pemarkah atau penanda gender, penyimpangan dalam 

penggunaan bahasa wanita (joseigo) dan bahasa pria (danseigo). Berdasarkan 

hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa:  

1. Perbedaan bahasa pria dan wanita dapat dilihat dari penggunaan pronomina 

persona, partikel akhir kalimat, interjeksi, kata benda, maupun kata kerja.  

2. Bahasa wanita lebih menunjukkan segi kefeminimannya sedangkan pria lebih 

menunjukkan kemaskulinannnya.  

3. Bahasa wanita jarang sekali digunakan oleh penutur pria yang akan 

menimbulkan segi kefeminiman, dan begitu pula sebaliknya bahasa pria juga 

jarang di gunakan oleh penutur wanita karena akan terkesan kasar.  
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4. Tak jarang wanita Jepang menggunakan bahasa pria atau danseigo pada 

situasi tertentu misalnya pada saat marah, maupun saat berbicara dengan 

teman dekatnya.  

5. Komik Chibimarukochan adalah komik anak-anak maka bahasa yang sering 

digunakan, terutama pada bahasa anak-anak adalah ninshou daimeishi, 

kandoushi dan shuujoshi.  

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, 

tetapi bedanya penelitian Fransiska juga  membahas  tentang pengaruh sosial pada 

kedua ragam bahasa tersebut yang dilihat dari segi sosiolinguistik. Sedangakan 

penulis, membatasi masalahnya pada pemarkah atau penanda gender dalam 

danseigo dan joseigo serta membahas pula penyimpangan beserta alasan 

penggunaan danseigo yang digunakan oleh penutur wanita maupun joseigo yang 

digunakan oleh penutur pria.  

Kemudian, peneliti menemukan jurnal Yamanaka (2008) yang berjudul 

“Gendai Nihongo no Seisa ni Kansuru Kenyuu” tentang danseigo dan joseigo yang 

menitik beratkan pada shuujoshi (partikel akhir). Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti dan memperhatikan ragam bahasa pria yang digunakan pada wanita, 

seperti : 

1. Kecenderungan dari pembiasan gender pada shuujoshi yang digunakan. 

2. Bagaimana kesadaran wanita akan penggunaan ragam bahasa pria (alasan 

penggunaannya, dll) 
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Penelitian yang dilakukan Yamanaka memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti mengenai ragam bahasa 

berdasarkan gender dalam bahasa Jepang seperti danseigo yang digunakan oleh 

wanita. Sementara, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yamanaka 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tujuan penelitian Yamanaka 

yaitu meneliti mengenai ragam bahasa danseigo dan joseigo yang dipakai oleh pria 

dan wanita berdasarkan shuujoshi yang digunakan dan kesadaran penggunaan 

ragam danseigo oleh wanita serta kecenderungan pembiasan gender yang terjadi 

pada pria dan wanita. Sedangkan untuk penelitian yang dilkakukan oleh penulis 

memiliki tujuan yaitu tentang pemarkah danseigo dan joseigo yang dilihat dari 

ninshou daimeishi, shuujoshi, kandoushi, meishi, dan doushi. Serta untuk meneliti 

penyimpangan danseigo yang digunakan oleh wanita dan joseigo yang digunakan 

oleh pria beserta penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.  

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yamanaka terdapat berbagai 

pembahasan mengenai ragam danseigo dan joseigo yang digunakan di kalangan 

pelajar pria maupun wanita berdasarkan shuujoshi dan kesadaran penggunaan 

ragam danseigo oleh wanita serta kecenderungan pembiasan gender yang terjadi 

pada pria dan wanita.  

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut, didapatkan hasil 

berupa data-data bentuk maskulin sebagai berikut :  

1. Shuujoshi na presentase penggunaannya pada pelajar pria sebesar 62% dan pada 

wanita sebesar 18%. 
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2. Shuujoshi daro presentase penggunaanya pada pelajar pria sebesar 80% dan 

pada pelajar wanita sebesar 27% . 

3. Shuujoshi ze, presentase penggunaannya pada pelajar pria sebesar 89% dan 

pada pelajar wanita sebesar 50%. 

4. Shuujoshi ka, presentase penggunaannya pada pelajar pria sebesar 71% dan 

pada pelajar wanita sebesar 42%. 

5. Shuujoshi yona presentase penggunaannya pada pelajar pria sebesar 75% dan 

pada pelajar wanita sebesar 30%. 

6. Shuujoshi zo presentase penggunaannya pada pelajar pria sebesar 9% dan pada 

pelajar wanita sebesar 60%. 

7. Shuujoshi kayo presentase penggunaannya pada pelajar pria sebesar 93% dan 

pada pelajar wanita sebesar 71%. 

Sedangkan,hasil data yang ditemukan bentuk feminim adalah sebagai berikut : 

1. Shuujoshi wayo, presentase penggunaannya pada pelajar wanita sebesar 22% 

dan pada pelajar pria sebesar 8% 

2. Shuujoshi wane, presentase penggunaannya pada pelajar wanita sebesar 28% 

dan pada pelajar pria sebesar 7% 

3. Shuujoshi kashira, presentase penggunaannya pada pelajar wanita sebesar 29%  

dan pada pelajar pria sebesar 11% 

4. Shuujoshi no, presentase penggunaannya pada pelajar wanita sebesar 82% dan 

pada pelajar pria sebesar 45% 

5. Shuujoshi wa, presentase penggunaannya pada pelajar wanita sebesar 51% dan 

pada pelajar pria sebesar 30% 
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6. Shuujoshi yone, presentase penggunaannya pada pelajar wanita sebesar 98% 

dan pada pelajar pria sebesar 96% 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penulis ingin 

melakukan penelitian kembali tentang penggunaan danseigo dan joseigo beserta 

penyimpangan yang terjadi di dalamnya seperti danseigo yang diucapkan oleh 

penutur wanita, maupun joseigo yang diucapkan oleh penutur pria beserta 

penyebabnya.  

2.2 Landasan Teori 

Pada Landasan Teori BAB II ini, berisi tentang pengertian ragam bahasa, 

jenis ragam bahasa, struktur ragam bahasa, dan teori makna kontekstual. 

2.2.1 Pengertian Ragam Bahasa  

Ragam bahasa dalam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut 

pemakaiannya, yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut 

hubungan pembicaraan, serta menurut medium pembicara (Kridalaksana, 

1993:184).  Sedangkan Moeliono (1989:141) membedakan ragam menurut 

golongan penutur bahasa dan ragam menurut jenis pemakaian bahasa. Ragam 

yang ditinjau dari sudut pandang penutur dapat diperinci menurut patokan daerah, 

pendidikan, dan sikap penutur. Sedangkan ragam bahasa menurut jenis pemakaian 

bahasa adalah ragam bahasa baku dan tidak baku.  

Bahasa Jepang adalah bahasa yang mengenal penggunaan bahasa 

berdasarkan gender. Keberadaan gaya bahasa yang secara tegas membedakan 

jenis kelamin tersebut merupakan karakteristik bahasa Jepang (Jorden 1989:250) .  
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Menurut Yoshioka dan Taniwa (1992) dalam Maynard (2005) Perbedaan aplikasi 

ragam bahasa Jepang berdasarkan perbedaan gender adalah pada bahasa feminim 

banyak memiliki cara bicara yang menghindari ketegasan, tanpa perintah, dan 

tanpa memaksakan pikirannya sendiri pada lawan bicara. Sedangkan pada ragam 

bahasa maskulin kebanyakan memakai cara bicara yang memiliki ketegasan dan 

bermkasud memerintah dan meyakinkan.  

2.2.2 Jenis Ragam Bahasa  

 Dalam bahasa Jepang terdapat dua buah dialek sosial yang berbeda 

berdasarkan diferensiasi gender penuturnya yaitu ragam bahasa wanita (joseigo, 

onna kotoba) dan ragam bahasa pria (danseigo, otoko kotoba). (Sudjianto : 2004)  

2.2.2.1 Ragam Bahasa Pria (Danseigo)  

  Ragam bahasa pria dalam bahasa Jepang disebut danseigo (男性語 ). 

Diambil dari kata dansei 「男性」 yang berarti pria atau laki-laki dan go 「語」

yang berarti bahasa. Danseigo adalah bahasa yang kuat sekali kecenderungannya 

dipakai oleh penutur pria yang tegas, langsung, kasar dan sering kali seperti atasan 

kepada bawahan. (Sudjianto, 2004:204).  

Danseigo dipakai pada situasi tidak formal, sedangkan pada situasi formal 

hampir tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam pemakaian bahasa 

(Takamizawa dalam Sudjianto, 2004:204). 

2.2.2.2 Ragam Bahasa Wanita (Joseigo) 

 Ragam bahasa wanita dalam bahasa Jepang disebut joseigo (女性語). 

Diambil dari kata josei 「女性」 yang berarti wanita atau perempuan dan go 
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「語」 yang berarti bahasa. Bahasa wanita (feminime language) adalah sebuah 

variasi bahasa Jepang, yang bisa disebut joseigo dan onna no kotoba, yang secara 

khusus dipakai oleh kaum wanita sebagai suatu refleksi feminitas mereka 

(Sudjianto, 2004 : 204).  

 Perbedaan pria dengan wanita dalam bahasa Jepang tercermin juga dalam 

aspek pengucapan atau pelafalan (termasuk aksen dan intonasi) sebagaimana 

pengamatan Nakao (1997) dalam Sudjianto (2004:208), di dalam bahasa Jepang 

wanita sering menghilangkan bunyi silabel [i] dan [ra] sebagaimana pengamatan 

Nakao (1997) dalam Sudjianto (2004)  pada kata „iyadawa‟ [yadawa] dan kata 

„wakaranai‟ [wakannai].  

2.2.3 Struktur Ragam Bahasa  

Struktur ragam bahasa dalam danseigo dan joseigo yaitu Pronomina 

persona atau ninshou daimeishi, partikel akhir atau shuujoshi, interjeksi atau 

kandoushi, kata benda atau meishi, dan kata kerja atau doushi. 

2.2.3.1 Pronomina Persona atau Ninshou Daimeishi  

Kata Ganti (代名詞/Daimeshi) Adalah nomina yang menunjukkan sesuatu 

secara langsung tanpa menyebutkan nama orang, benda, barang, perkara, arah, 

tempat, dan sebagainya. Kata-kata yang dipakai untuk menunjukkan orang disebut 

pronomina persona (人称代名詞/ninshou daimeishi). Menurut Sudjianto (2007) 

Ninshou daimeishi dalam danseigo dan joseigo terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

kata ganti orang pertama (自称代名詞/jishou daimeishi), kata ganti orang kedua 

(対称代名詞/taishou daimeishi), dan kata ganti orang ketiga (他称代名詞

/tashou daimeishi). 
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1. Kata Ganti Orang Pertama atau Jishou Daimeishi 

Kata ganti orang pertama dalam bahasa Indonesia menggunaan kata „saya.‟ 

Dalam bahasa Jepang yang umum atau yang dapat digunakan penutur pria 

maupun penutur wanita adalah : 

Watashi  Bahasa sopan, digunakan pada masa Edo yang digunakan 

oleh wanita, tapi saat ini priapun menggunakannya.  

Watakushi  Bentuk yang lebih sopan dari watashi.  

Jibun  Dapat digunakan baik wanita maupun pria, namun dalam 

dialek Kansai diartikan dengan „anda‟ 

Uchi Lebih sering digunakan oleh wanita. Namun, pria juga 

mengucapkannya tetapi untuk pria yang usianya sudah lanjut. 

 

a) Kata ganti orang pertama (jishou daimeishi) dalam danseigo  

Boku Digunakan oleh pria muda dan dewasa, yang menunjukkan 

kemaskulinan. 

Ore  Lebih kasar dari pada boku yang sama-sama berarti „saya‟ 

washi atau 

ware 

Kedua kata ini sama artinya dengan boku tetapi digunakan oleh 

laki-laki yang sudah tua. 

Wagahai Kata ini sudah jarang digunakan karena merupakan bahasa kuno 

yang terkesan sombong dan maskulin. 

ore-sama.  

 

Digunakan untuk orang terhormat 

(http://en.wikipedia.org/wiki/gender_difference_in_spoken_japanese) 

http://en.wikipedia.org/wiki/gender_difference_in_spoken_japanese
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Selain itu, adapula penjelasan menganai ore dan boku menurut 

Bukanchoo (1987:160), yaitu sebagai berikut.  

自分をさしていう言葉。丁寧な言い方ではない。たいてい男の人が

同じ程度の関係の者か、下の関係の者に対して使うが、いなかでは

女の人が使うこともある。 

Jibun wo sashite iu kotoba. Teina kotoba ii kata dewa nai. Taitei otoko no 

hito ga onaji teido no kankei no mono ka, shita no kankei no mono ni 

taishite tsukau ga, inakade wa onna no hito ga tsukau koto mo aru.  

Bahasa yang menunjukkan diri sendiri. Tidak termasuk dalam bahasa sopan. 

Banyak dipergunakan dalam ragam bahasa pria yang hubungan derajatnya 

sama, terhadap orang yang lebih rendah derajatnya, di desa digunakan juga 

dalam bahasa wanita.  

 

contoh: これは、おれの写真だ。 

Kore wa ore no shashin da. 

Ini foto saya.   

 

僕の財布はなくなった。 

Boku no saifu wa nakunatta.  

Dompetku hilang.  

 

b)  kata ganti orang pertama (jishou daimeishi) dalam joseigo  

Atashi  Digunakan oleh gadis dan wanita dewasa, yang 

menunjukkan kefeminiman. 

Atakushi Lebih formal dari atashi digunakan wanita pada saat situasi 

formal. 

Atai  Dialek yang digunakan wanita di daerah Tokyo, dan agak 

kasar. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/gender_difference_in_spoken_japanese) 

2. Kata Ganti Orang Kedua atau Taishou Daimeishi 

Kata ganti orang kedua atau taishou daimeishi dalam bahasa Indonesia 

menggunakan „anda‟ (formal) dan „kamu‟ (informal). Dalam Bahasa Jepang 

http://en.wikipedia.org/wiki/gender_difference_in_spoken_japanese
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biasa dipakai oleh penutur pria maupun wanita adalah „anata‟. Meskipun kata 

ini juga sering diucapkan oleh wanita.  

a) kata ganti orang kedua atau taishou daimeishi dalam danseigo.   

Berikut adalah beberapa kata ganti orang kedua atau taishou daimeishi 

dalam danseigo.   

Kimi merupakan lawan dari boku. biasanya sering diucapkan oleh 

pria Jepang pada saat berbiacara dengan teman akrab 

Tamae/temee 

Omae/omee 

Kisama 

merupakan kata-kata yang hanya digunakan kepada 

bawahan atau teman dekat yang terkesan merendahkan. 

Nanji merupakan bahasa kuno yang banyak terdapat pada 

dokumen kuno. 

 

Selain itu, adapula penjelasan menganai omae atau omee menurut 

Bukanchoo (1987), yaitu sebagai berikut.  

自分と同じ程度で親しい関係の人か、下の関係の人をさす言葉。
(Bunkachoo, 1987:151) 

Jibun to onaji teido de shitashii kankei bo hito ka, shita no kankei no hito wo 

sasu kotoba.  

Menunjukkan hubungan yang akrab dan sederajat, serta dengan orang yang lebih 

rendah derajatnya. 

 

Contoh:  

1. これ、お前のせいで！ 

Kore omae no seide! 

Ini, gara-gara kamu! 

 

2. おめえ、昨日どこへ行ったんだ？ 

Omee, kinou doko e ittanda? 

Kemarin pergi kemana kamu? 
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b) kata ganti orang kedua atau taishou daimeishi dalam joseigo.   

Kata ganti orang kedua yang sering diucapkan oleh wanita Jepang adalah 

„anata‟ atau „anta‟ yang bermakna anda atau kamu.  

Contoh :  

あなた、いつごろここにいるの？ 

Anata, itsu goro koko ni iru no? 

Kamu, sejak kapan ada disini? 

 

3. Kata Ganti Orang Ketiga atau Tashou Daimeishi  

Tashou daimeishi menunjukkan orang yang menjadi inti pembicaraan 

namun bukan pembicara maupun lawan bicara. (Sudjianto,2004:45). Tashou 

daimeishi dalam danseigo dan joseigo adalah kono hito (orang ini), sono hito 

(orang itu), dan ano hito (orang itu). Contoh : 

あの人、知ってる？ 

Anohito, shitteru? 

Tahu orang itu? 

 

Adapula taishou daimeishi yang hanya digunakan oleh pria yaitu koitsu, 

soitsu, dan aitsu. Penggunaan kata ini, lebih terkesan merendahkan. Contoh : 

 あいつは物事をとっても忘れっぽい。 

Aitsu wa mono goto wo tottemo wasureppoi. 

Orang itu sangat pelupa terhadap sesuatu. 

 

2.2.3.2 Partikel akhir atau Shuujoshi  

Pemakaian Shuujoshi merupakan ciri ragam bahasa pria dan ragam 

bahasa wanita yang sangat mencolok dalam bahasa Jepang. Menurut Sudjianto 

(2007) Shuujoshi adalah partikel (joshi) yang dipakai pada akhir kalimat atau 

pada akhir bagian kalimat untuk menyatakan ekspresi pembicara, larangan, 
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pertanyaan atau keragu-raguan, harapan, atau permintaan, penegasan, perintah, 

dan sebagainya. Partikel-partikel yang termasuk kelompok shuujoshi adalah ka, 

kashira, ke/kke, nee, no, wa, ze, zo, na, naa, yo, tomo, sa, dan ne. 

 Shuujoshi dipakai pada akhir kalimat atau pada akhir bagian kalimat 

(bunsetsu) untuk menyatakan perasaan pembicara seperti rasa haru, larangan, 

dan sebagainya. Dalam kajian gramatika bahasa Jepang modern, shuujoshi 

sering disebut bunmatsu hyoogen. Berikut beberapa penjelasan mengenai 

beberapa shuujoshi yang mencirikan danseigo dan joseisgo .   

a) Shuujoshi atau partikel dalam danseigo 

1. Partikel na  

Menurut Bunkachoo (1987) shujoshi na,yaitu: 

「よく聞きなさい」というような気持ちで、言葉の意味を強めるの

に使う。男の人の話言葉で使う。「なあ」の形も使う。(Bunkachoo, 

1987:737) 

「Yoku kikinasai」 to iu youna kimochi de, kotoba no imi o tsuyomeru no ni 

tsukau. Otoko no hito no hanashi kotoba de tsukau. 「Naa」 no katachi mo 

tsukau. 

Digunakan untuk memperkuat arti tuturan dengan perasaan seperti 

“dengarkanlah”, digunakan sebagai bahasa pria. Adakalanya digunakan juga 

bentuk naa.  

 

Contoh : そんなにあわてるなあ。 

Sonna ni awateru naa. 

Sebegitu buru-burunya. 

2. Partikel kana 

疑問の意味を表す。話言葉で使う。(Bunkachoo, 1987:210). 

Gimon no imi wo arawasu. Kotoba de tsukau.  

Menyatakan kalimat tanya. Digunakan dalam bahasa lisan.  

 

Ada 3 makna kana menurut pendapat Bunkachoo (1987), yaitu: 

 

a. 自分の疑問の気持ちをひとりごとを言うように表す場合に使う。 
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Jibun no gimon no kimochi wo hitori goto wo iu youni arawasu baai ni 

tsukau. 

Digunakan untuk menyatakan pertanyaan terhadap diri sendiri.  

 

Contoh: 先生は今日は休みかな。 

Sensei wa kyou wa yasumi kana. 

Bukankah hari ini sensei libur? 

 

b. 相手に質問する意味を表す。男の人の言葉。 

Aite ni shitsumon suru imi wo arawasu. Otoko no hito no kotoba.  

Menyatakan arti bertanya kepada lawan bicara. Digunakan sebagai bahasa 

pria. 

 

Contoh : 

 山田さんの住所を君は知ってるかな。 

Yamada san no juusho wo kimi wa shitteru kana. 

Apa kamu tau alamatnya Yamada? 

 

c. 特に「～ないかな（あ）」の形で、「そうなればいい」という願い

の気持ちを表す場合に使う。 

Toku ni [~naikana (a)] no katachi de, sou nareba ii toiu negai no kimochi 

wo arawasu baai ni tsukau. 

Digunakan untuk menyatakan harapan “sebaiknya begitu”.  

 

Contoh : 早く夏休みにならないかな。 

Hayaku natsu yasumi ni naranai kana  

Akankah liburan musim panas cepat datang.  

3. Partikel sa 

Menurut Bunkachoo (1989), partikel sa yaitu: 

 言葉や文の終わりにつける。男の人が多く使う。 

Kotoba ya bun no owari ni tsukeru. Otoko no hito ga ooku tsukau. 

Dipakai pada akhir kalimat. Banyak digunakan sebagai bahasa pria. 

 

「終わりきっていることだ。」とか「今からではどうにもならな

い。」「あまり深い意味ではない。」などの気持ちで、軽く言う場

合に使う。体言につく場合には、自動詞の「だ」「です」は略す。
(Bunkachoo, 1987:386) 

「Owari kitteiru koto da」 toka 「ima kara dewa dounimo naranai.」 

「Amari fukai imi dewa nai.」 Nado no kimochi de, karuku iu baai ni 

tsukau. Taigen ni tsuku baai ni wa, jidoushi no「da」「 desu」wa  ryakusu. 

Digunakan untuk meringankan pembicaraan dengan perasaan seperti “itu 

tidak begitu berarti”, “sekarang, itu sudah tidak berarti lagi”, hal itu telah 
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berlalu”. Jika digunakan kata benda intransitif, bentuk “desu” diubah 

menjadi bentuk “da”. 

Contoh:  

それは君の間違いさ。 

Sore wa kimi no machigai sa. 

Itukan kesalahanmu. 

 

4. Partikel yo  

Shuujoshi atau partikel yo dipakai untuk menyatakan ketegasan dan 

juga dipakai setelah ungkapan-ungkapan yang berbentuk ajakan, larangan, 

atau perintah (Sudjianto, 2007:79). Adapun menurut Tanaka (1977:443) 

dalam Janet (1985:51) mengatakan: 

The yo (よ) that men use has a falling intonation or “stress tone”; in 

contrast to this, there is a よ used by women, which has a slightly rising 

intonation. However, this always appears in combinatory forms such as わ

よ、のよ、and ことよ. 

 

Partikel よ yang pria gunakan memiliki intonasi yang lebih rendah atau 

“penekanan”. Lain halnya dengan partikel よ  yang digunakan wanita, 

memiliki intonasi yang meninggi. Walaupun begitu, hal tersebut selalu 

muncul dalam bentuk-bentuk kombinasi seperti わよ、のよ、dan ことよ. 

 

Contoh:  

そんなに高くないですよ。 

Sonna ni takakunai desu yo. 

Tidak semahal itu loh. 

 

5. Partikel ze dan zo 

 

Shuujoshi atau partikel ze sama penggunaanya dengan partikel zo 

yakni dapat menunjukkan maskulinitas dan keakraban para penutur. 

Shuujoshi ze dan shuujoshi zo dipakai diakhir kalimat yang mengandung 

ajakan dan untuk menyatakan ketegasan pembicara kepada lawan bicara. 

Contoh shuujoshi ze yang mengandung ajakan: 

早く行こうぜ。 
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Hayaku ikou ze! 

Ayo cepat kita pergi! 

 

Contoh shuujoshi yang menyatakan ketegasan: 

もう 7 時だぜ。 

Mou 7 ji da ze. 

Sudah pukul 7 loh.  

  Shuujoshi zo tidak diucapkan kepada orang yang lebih tua umurnya 

atau lebih tinggi kedudukannya dari pembicara. Pemakaian shuujoshi zo 

antar teman sebaya menunjukkan keakraban diantara para penuturnya. 

(Sudjianto, 2007:81) 

Shuujoshi zo dapat dipakai untuk menegaskan atau menekankan 

ungkapan atau kata-kata yang diucapkan untuk menarik perhatian lawan 

bicara terhadap hal-hal yang diucapkan. 

Contoh: 

 試験は難しいぞ。 

Shiken wa muzukashii zo. 

Tesnya sulit ya. 

Shuujoshi zo dapat dipakai pada saat menyatakan sesuatu kepada diri 

sendiri untuk menyatakan keputusasaan atau ketetapan hati pembicara. 

Contoh: 

 今日は、負けないぞ！  

Kyouwa makenai zo. 

Hari ini, jangan sampe kalah ya! 

6. Partikel darou 

Menurut Sudjianto (2007:70) Partikel darou memiliki fungsi : 

a. Menyatakan suatu kemungkinan. 

b. Tag question berarti “iya kan?”, menerima persetujuan dari lawan bicara. 

Biasanya intonasinya akan dinaikkan. 
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c. Keragu-raguan (darouka). 

b) Shuujoshi atau Partikel dalam Joseigo 

1. Partikel  kashira  

Menurut Sudjianto (2007), shuujoshi kashira pada umumnya dipakai 

dalam ragam bahasa wanita. Partikel ini sama dengan parikel ka yang berfungsi 

menyatakan kalimat tanya. Pemakaian partikel kashira dapat dilihat juga dari 

contoh kalimat berikut : 

ねえ、これならどうかしら？ 
Nee, kore nara doo kashira ?  

Hei, kalau ini bagaimana? 

 

Partikel kashira dapat dipakai pada akhir kalimat negatif untuk 

menyatakan harapan atau keinginan pembicara. Contoh:  

誰かやってくれないかしら。 
Dare ka yatte kurenai kashira. 

Adakah yang mau melakukannya untukku. 

  

Adapun pendapat menurut Bunkachoo (1989) mengenai shuujoshi kashira 

yaitu:  

疑問の気持ちを表す。話し言葉で、よく女の人が使う。男の「かなあ」に

あたる。(Bunkachoo, 1985:194) 

Gimon no kimochi wo arawasu. Hanashi kotoba de, yoku onna no hito  ga tsukau. 

Otoko no 「kanaa」 no ataru.  

Digunakan untuk menyatakan kalimat tanya dalam diri sendiri. Digunakan 

sebagai bahasa lisan dan banyak digunakan oleh wanita. sedangkan dalam ragam 

bahasa pria dinamakan 「kanaa」. 

Menurut Bunkachoo, shuujoshi kashira memiliki 2 makna, yaitu: 

a. 自分の疑問の気持ちを一人ごとを言うように表す場合に使う。 

Jibun no gimon no kimochi wo hitori goto wo iu youni arawasu baai ni 

tsukau. 

Digunakan untuk menyatakan kalimat tanya yang menunjukkan perasaan diri 

sendiri. 

contoh : 出発はいつかしら？ 
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Shuppatsu wa itsu kashira? 

Kapan ya berangkatnya? 

 

b. 相手に質問する意味を表す。 

Aite ni shitsumon suru imi wo arawasu. 

Digunakan untuk menunjukkan maksud pertanyaan lawan biacara.  

Contoh : この本、あなたのじゃないかしら？ 
Kono hon, anata no ja nai kashira? 

Buku ini, bukankah punyamu? 

Dari contoh kalimat di atas, dapat diketahui bahwa partikel kashira 

dipakai setelah nomina, ajektiva-i dan ajektiva-na secara langsung atau terlebih 

dulu ditambah desu, dan dapat dipakai setelah verba bentuk kamus, bentuk masu, 

bentuk lampau, dan bentuk negatif. Selain itu kata kashira dapat dipakai setelah 

kata-kata tanya seperti doo, itsu, doko, dare, dan sebagainya.  

2. Partikel wa, wayo, wane  

Partikel wa dipakai pada bagian akhir kalimat ragam lisan. Partikel wa 

sering dipakai dalam ragam bahasa wanita untuk melemahlembutkan bahasa yang 

diucapkan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menunjukkan femininitas 

penuturnya. Partikel wa dipakai setelah ajektiva-na ditambah da atau desu, 

adjektiva-i bentuk kamus atau ditambah desu, nomina ditambah da, atau setelah 

verba bentuk kamus, bentuk masu, bentuk negatif, atau bentuk lampau.  Contoh: 

1) まあ、素晴らしいわ。 
Maa, subarashii wa.  

Wah, menakjubkan ya. 

 

2) まあ、綺麗だわね。 
Maa, kireida wane.  

Wah, cantik  kan. 

 

3) もう、終わったわよ。 
 Moo owatta wayo. 

Sudah selesai kan.  
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Partikel wa pada kalimat 1 dipakai untuk menyatakan perasaan pembicara 

seperti rasa haru, rasa terkejut, rasa kagum, pikiran atau pendapat, dan kemauan 

atau keinginan pembicara. Partikel wa dapat ditambah partikel ne sehingga 

menjadi wane seperti pada kalimat 2. Pemakaian partikel wane ini berfungsi untuk 

meminta persetujuan atau meminta ketegasan dari lawan bicara tentang hal-hal 

yang diucapkannya. Partikel wa pun dapat ditambah partikel yo sehingga menjadi 

wayo seperti pada kalimat 3. Pemakaian parikel wayo ini berfungsi untuk 

menyatakan ketegasan atau penekanan pada pendapat, pikiran, atau hal-hal lain 

yang diucapkan secara halus atau secara lemah lembut. 

3. Partikel no, noyo, dan none 

 Partikel noyo berasal dari dua buah partikel yaitu partikel no dan yo. Begitu 

juga partikel none yang berasal dari patikel no ditambah partikel ne. Partikel no 

dipakai untuk menyatakan keputusan atau ketegasan pembicara seperti pada 

kalimat berikut ini.  

a. これはとても親切なの。 
Kare wa totemo shinsetsuna no. 

Ini sangat baik ya. 

  

b. もう、いいの。 
Moo ii no.  

Sudah baik ko. 

Tetapi apabila terbatas pada pemakaian partikel no seperti pada kalimat di 

atas, tidak tampak ciri-ciri ragam bahasa wanita, karena penutur pria pun 

(terutama anak-anak) sering mengucapkan partikel no. Partikel no pada akhir 

kalimat tanya dapat diucapkan baik oleh pria maupun wanita. Sedangkan partikel 

no pada akhir kalimat berita merupakan kekhasan ragam bahasa wanita. Sehingga 
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penutur pria tidak akan mengucapkan kalimat berikut ini, Shooji (1997) dalam 

Sudjianto (2007). 

a. フルーツが大好きなの。 

Furuutsu ga daisuki nano. 

Suka buah deh.  

 

b. 見事なお庭ですのね。 
Migotona oniwa desu nonee.  

Kebunnya bagus sekali ya. 

 

Lain halnya apabila partikel no ditambah partikel yo atau ne seperti pada 

kalimat berikut :  

1. これはとても親切なのよ。 
Kare wa totemo shinsetsuna noyo.  

Ini sangat baik loh ya. 

 

2. 綺麗なのね。 

Kireina none.  

Cantik kan ya.. 

 

Pada kalimat-kalimat di atas tampak sekali kelemahlembutan atau 

keramahtamahan penuturrnya sebagai akibat pemakaian partikel noyo dan none. 

Partikel noyo pada kalimat 1 berfungsi menyatakan pendapat atau pikiran yang 

diucapkan dengan lemah lembut dan penuh kesopanan. Begitu juga partikel none 

pada kalimat 2 berfungsi untuk menyatakan pendapat yang tidak tegas sehingga 

dirasa perlu meminta pendapat atau ketegasan dari lawan bicara.  

 

3. Partikel koto dan kotoyo  

Partikel kotoyo berasal dari partikel koto ditambah partikel yo. Baik 

partikel koto maupun partikel kotoyo dipakai oleh wanita untuk menyatakan rasa 

kagum, kecewa, terkejut, dan sebagainya (Tsuruko, 1978 : 364).  
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Contoh : まあ、綺麗な花ですこと。 
Maa, kireina hana desu koto.  

Wah, bunga yang indah  

 

Partikel kotoyo menjadikan bahasa yang digunakan lebih halus, lebih 

lemah lembut, dan menjadikan bahasa yang diucapkan lebih feminim. (Tsuruko, 

1978:364)   

田中さんはお部屋にいらっしゃることよ。 
Tanakasan wa oheya ni irassharu kotoyo.  

Tuan Tanaka tidak ada di dalam ruangan. 

2.2.3.3 Interjeksi atau Kandoushi 

Murakami (1986) dalam Sudjianto (2004:109) mengatakan bahwa 

kandoushi ialah kata yang menyatakan suatu impresi atau emosi secara subyektif 

dan intuitif misalnya rasa gembira atau rasa senang, marah, rasa sedih, rasa heran, 

terkejut, rasa khawatir, atau rasa takut.  

Terada (1984) dalam Sudjianto (2004:110) berpendapat bahwa kandoushi 

dibagi menjadi empat golongan, yakni kandou, yobikake, ootoo, dan aisatsugo. 

Adapun penjelasan dari jenis-jenis kandoushi tersebut, antara lain : 

1. 感動 (Kandou) 

Yang dimaksud kandou ialah kandoushi (interjeksi) yang mengungkapkan 

impresi atau emosi, misalnya rasa senang, marah, rasa sedih, rasa kaget/terkejut, 

rasa takut, rasa khawatir, rasa kecewa, dan sebagainya. Kata-kata yang termasuk 

dalam kelompok kandou antara lain maa, oo, e, ee, yaa, sora, hora, hahaa, 

yareyare, nani, ara, are, aa, fun, wa! dan sebagainya. 

Contoh 
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ミラ－ : これは わたしが 作つくったんですよ。 

Miller : Kore wa watashi ga tsukuttan desuyo. 

Miller : Meja ini saya buat sendiri. 

 

鈴木: えっ，ほんとうですか ? 

Suzuki : Ee, hontoudesuka ? 

Suzuki : Hah ?betul ? 

 

2. 呼びかけ(Yobikake) 

Yang dimaksud yobikake ialah kata-kata yang menyatakan panggilan, 

ajakan, atau imbauan, dapat diucapkan pula sebagai peringatan terhadap orang 

lain. Kata-kata yang termasuk dalam kelompok ini ialah oo, oi, saa, moshi-moshi, 

yai, yaa, sore,kora kora dan sebagainya. 

Contoh 

おい、そこに何をしてるんだ？ 

Oi, soko ni nani o shiterunda? 

Hey, apa yang kamu lakukan disitu? 

 

3. おおとお (Ootoo) 

Yang dimaksud ootoo bukan hanya kata yang menyatakan jawaban, tetapi 

termasuk juga tanggapan atau reaksi terhadap pendapat atau tuturan orang lain. 

Kata-kata yang termasuk jenis ini adalah oo, ee, iya, iyaiya, iie, u-n, hai, un, sou, 

sou sou dan sebagainya. 

Contoh 

シュミット : それで 24 時間利用できるんですね。 

Shumitto : Sorede nijuuyon jikan riyou dekirun desune. 

Shumitto : Karena itu, bisa digunakan selama 24 jam, ya. 

 

松本: ええ。 

Matsumoto : Ee. 

Matsumoto : Ya. 

 

4. あいさつご(Aisatsugo) 



32 
 

 
 

Persalaman (greeting) ialah kalimat minor berupa klausa atau bukan, 

bentuknya tetap, yang dipakai dalam pertemuan antara pembicara, memulai 

percakapan, minta diri, dan sebagainya (Kridalaksana,1983:147). 

Yang termasuk kelompok aisatsugo atau ungkapan persalaman di dalam 

bahasa Jepang diantaranya konnichiwa, ohayou, sayounara, oyasuminasai, 

arigatou, konbanwa,dan sebagainya. 

Contoh 

A: こんにちは。 

A: Konnichiwa. 

A: Selamat siang. 

 

B: お元気ですね。何か特別なことをしていらっしゃい ますか。 

B:Ogenki desune. Nanika tokubetsuna koto wo shite irasshaimasuka ? 

B: Ibu sehat, ya. Apakah ibu melakukan sesuatu yang khusus ? 

 

2.2.3.4 Nomina atau Meishi 

Meishi ialah kata kata yang menyatakan nama suatu perkara, benda, 

barang, kejadian, atau peristiwa, keadaan, dan sebagainya yang tidak mengalami 

konjungsi. Meishi disebut juga taigen, di dalam suatu kalimat ia dapat menjadi 

subjek, predikat, kata keterangan, dan sebagainya (Hirai dalam Sudjianto, 

2004:154). Adapun menurut Matsumura (1998:1321) menjelaskan bahwa:  

名詞とは品詞の一つ。物や名称で、自立語で、活用がない語。 

Meishi to wa hinshi no hitotsu. Mono ya meishou de, jiritsugo de, katsuyou ga nai 

go.  

Meishi merupakan salah satu jenis kata dan merupakan kata-kata yang dapat 

berdiri sendiri namun tidak dapat mengalami perubahan dan berfungsi untuk 

menyatakan nama benda.  
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a) Kata benda dalam danseigo  

Kata benda dalam danaseigo bisa dilihat dari percakapan dibawah ini. 

Motohashi (1986) dalam Sudjianto(2004) 

A: 今日は外に出て、すしでも食べない？ 

Kyou wa soto ni dete, sushi de mo tabenai? 

Hari ini maukah makan sushi diluar? 

 

B: すみません、課長、今日は弁当なんです。 

Sumimasen, kachoo, kyou wa bentoo nan desu.  

Maaf pak, hari ini saya bawa bento. 

 

Percakapan diatas berlangsung antara seorang pria dengan pria lainnya di 

suatu perusahaan.  Sushi dan  bento adalah kata-kata yang biasa dipakai pria. 

b.) Kata benda dalam  joseigo  

A: 今日は外に出て、おすしでも食べない？ 

Kyou wa soto ni dete, sushi de mo tabenai? 

Hari ini maukah makan sushi diluar? 

 

B: すみません、課長、今日はお弁当なんです。 

Sumimasen, kachoo, kyou wa bentoo nan desu.  

 Maaf pak, hari ini saya bawa bento. 

 

Percakapan tersebut diucapakan oleh wanita. Karena wanita sering 

menyebutnya beberapa kata benda dengan menambahkan „o‟ sebelum kata benda. 

Seperti osushi dan obento.  

 

Selain kata tersebut, ada beberapa kata seperti hara sering digunakan oleh 

pria yang berarti perut. Sedangkan wanita lebih sering menggunakan kata onaka.  
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2.2.3.5 Kata Kerja atau Doushi 

Doushi adalah kata kerja yang berfungsi menjadi predikat dalam suatu 

kalimat, mengalami perubahan bentuk (katsuyo) dan bisa berdiri sendiri (Sutedi, 

2003:42).  

a) Doushi dalam Danseigo 

Contoh:  

これからどうする？ 

Kore kara dou suru? 

Setelah ini, bagaimana?  

b) Doushi dalam Joseigo   

Contoh:  

これからどうしよう？ 

Korekara dou shiyou? 

Setelah ini bagaiamana ya? 

 Berdasarkan beberapa teori yang telah ditemukan, penulis menyimpulkan 

beberapa pemarkah atau penanda danseigo dan joseigo dilihat dari beberapa 

struktur berikut ini. 

記号 性差 

Pronomina 

Persona 

(Ninshou 

Daimeishi) 

 

男 女 

僕 boku : digunakan oleh pria muda dan 

dewasa yang menunjukkan kemaskulinan. 

Kata ini dipergunakan kepada lawan 

bicara yang sama derajatnya atau lebih 

rendah derajatnya  

 

私 watashi : bahasa sopan yang 

digunakan pada masa Edo hingga 

sekarang oleh wanita.  

 

 

 

俺 ore : lebih kasar dari pada boku 

menunjukkan kemaskulinan. Kata ini 

dipergunakan kepada lawan bicara yang 

sama derajatnya atau lebih rendah 

derajatnya. 

 

あたし/あたくし
atashi/atakushi : digunakan oleh 

gadis dan wanita dewasa, yang 

menunjukkan kefeminiman. 

Atakushi lebih formal digunakan 

wanita pada situasi formal. 

わし/われ washi/ware : sama artinya 

dengan boku, tetapi digunakan oleh pria 

yang sudah tua. 

あたい atai : dialek yang 

digunakan wanita di daerah 

Tokyo dan terkesan sedikit kasar. 
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わがはい wagahai : bahasa kuno yang 

terkesan sombong dan maskulin. 

 

あなた anata: biasa digunakan 

oleh penutur wanita 

 

俺様 oresama : digunakan untuk orang 

terhormat. 

 

あんた anta: berasal dari kata 

anata, diucapkan oleh wanita. 

 

君 kimi: lawan dari boku. Biasanya sering 

diucapkan oleh pria pada teman yang 

akrab. 

 たまえ/てめえtamae/temee : merupakan 

kata yang hanya digunakan kepada 

bawahan atau teman dekat yang terkesan 

merendahkan. 

 おまえ/おめえ/きさま
omae/omee/kisama : digunakan kepada 

bawahan atau teman dekat yang akrab dan 

sederajat, terkesan merendahkan. 

 なんじ nanji : bahasa kuno yang terdapat 

pada dokumen kuno. 

 こいつ koitsu : digunakan untuk 

menyebutkan orang ketiga bermakna 

“orang ini” 

 そいつ soitsu: digunakan untuk 

menyebutkan orang ketiga bermakna 

“orang itu” 

 あいつ aitsu: digunakan untuk 

menyebutkan orang ketiga bermakna 

“orang ini (jauh)” 

 

終助詞 

なあ naa: untuk memperkuat arti tuturan 

 

 

 

 

 

 

わ wa : untuk melemahlembutkan 

bahasa yang diucapkan, 

menyatakan perasaan pembicara 

seperti haru, terekejut, kagum, 

pikiran atau pendapat, dan 

keinginan atau kemauan 

pembicara 

かな/かなあkana/kanaa : menyatakan 

kalimat tanya (pertanyaan terhadap diri 

sendiri, bertanya pada orang lain), untuk 

menyatakn harapan. 

 

わね wane : meminta persetujuan 

atau meminta ketegasan dari 

lawan bicara tentang hal-hal yang 

diucapkan 

 

さ sa : untuk meringankan pembicaraan 

 

 

ね/ねえ ne/nee : menyatakan 

ketegasan aau penekanan pada 

pendapat, pikiran, atau hal-hal 
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lain yang diucapkan secara halus 

dan lemah lembut. 

よ yo : menyatakan ketegasan, bentuk 

ajakan, larangan, atau perintah. 

 

の no: menyatakan keputusan atau 

ketegasan pembicara  

 

ぞ zo : menyatakan sesuatu kepada diri 

sendiri untuk keputusan atau ketetapan 

hati pembicara. menunjukkan maskulinitas 

dan keakraban para penutur, mengandung 

ajakan, menyatakan ketegasan atau 

penekanan untuk menarik perhatian lawan 

bicara. (tidak diucapakan untuk orang 

yang lebih tinggi derajatnya). 

のね none: menyatakan pendapat 

pendapat yang tidak tegas 

sehingga dirasa perlu meminta 

pendapat atau ketegasan dari 

lawan bicara. 

 

 

 

ぜ ze：menunjukkan maskulinitas dan 

keakraban para penutur, mengandung 

ajakan, menyatakan ketegasan atau 

penekanan untuk menarik perhatian lawan 

bicara. (tidak diucapakan untuk orang 

yang lebih tinggi derajatnya). 

 

 

 

のよ noyo : menyatakan pendapat 

atau pikiran yang diucapkan 

dengan lemah lembut dan penuh 

kesopanan 

 

 

 

 

  

だろdaro : menyatakan suatu 

kemungkinan, tag question menerima 

persetujuan dari lawan bicara dengan 

intonasi dinaikkan, keraguan (darouka) 

 

 

かしら kashira : menyatakan 

kalimat tanya, menyatakan 

harapan atau keinginan 

pembicara, menyatakan maksud 

pertanyaan lawan bicara.  

 

 

こと/ことよkoto/kotoyo : 

Menyatakan bahasa yang lebih 

halus, lenih lembut, dan 

menjadikan bahasa yang 

diucapkan lebih feminim.  

感動詞 

わ！wa: ungkapan rasa terkejut dan 

bahagia terhadap lawan bicara. 

 

 

まあ maa : mengungkapkan rasa 

kagum, terhadap sesuatu yang 

dilihat. 

 

あ、あぁ a,aa: ungkapan rasa gugup 

terhadap sesuatu yang dilihat dari lawan 

bicaranya. 

 

 

あら ara : mengungkapkan rasa 

kagum, heran atau terkejut  

terhadap sesuatu yang dilihat. 

 

 

え？/えっ？e?/ee?: mengungkapkan rasa 

heran atau terkejut, mengungkapkan 

perasaan yang mengandung emosi, dalam 

ええee : mengungkapkan suatu 

persetujuan 

yang berarti ya. 
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bahasaIndonesia berarti „hah ?‟ 

 

 

 

 

 

うーんu-n :mengungkapkan suatu ketidak 

setujuan berarti tidak 

そうsou: mengungkapkan suatu 

persetujuan yang berarti ya. 

いや iya : memiliki arti yang sama dengan 

iie untuk mengungkapkan suatu ketidak 

setujuan yang berarti „tidak‟ 

そうそうsousou: penggabungan 

dari kandoushi sou untuk 

mengungkapkan 

いやいや iyaiya : penggabungan dari 

kandoushi iya yang mengungkapkan suatu 

ketidak setujuan berarti „tidak-tidak‟ 

 こらこらkorakora : panggilan kepada 

orang bawahan atau sederajat terkesan 

kasar. 

 ふ～ん fu-n : ungkapan penyesalan, atau 

perasaan iba, empati terhadap lawan 

bicaranya.  

 

名詞 

弁当 bentou: kata benda yang biasa 

diucapkan oleh pria. 

 

 

 

お弁当 obentou: kata benda yang 

biasa diucapkan oleh wanita.  

penggunaan sufiks o diawal kata 

akan menambah kehalusan 

tuturan.   

はら hara: kata benda yang biasa 

diucapkan oleh pria berarti „perut‟ 

おなか onaka: kata benda yang 

biasa diucapkan oleh wanita 

berarti „perut‟ 

動詞 

 

 

する suru: penggunaan jishoukei sering 

digunakan oleh pria 

 

 

 

しよう shiyou: jishoukei yang 

ditambahkan shiyou akan 

memperhalus tuturan wanita.  

 

 

 

2.2.4  Makna Kontekstual 

Pada penelitian ini, makna kontekstual digunakan untuk menganalisis 

danseigo dan joseigo yang diucapkan oleh penuturnya yang tidak sesuai 

yang terdapat dalam novel Jepang Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara karya 

Kawamura Genki. 
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Pateda (2010:116) menyatakan bahwa makna kontekstual (contextual 

meaning)  atau  makna  situasional  (situational  meaning)  adalah  makna  yang 

muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan konteks. 

Konteks yang dimaksud dalam hal ini adalah: 

1) Konteks Orangan adalah konteks yang memaksa pembicara untuk 

mencari kata-kata  yang  maknanya  dapat  dipahami  oleh  lawan  

berbicara  sesuai dengan  jenis kelamin,  latar  belakang  sosial  ekonomi  

dan  latar  belakang pendidikan. Sulit bagi kita mengharapkan 

pemahaman tentang kata dekorasi bagi seseorang yang berpendidikan 

SD. 

2) Konteks Situasi adalah kontek yang memaksa pembicara mencari kata 

yang maknanya berkaitan dengan situasi. Misalnya situasi kedudukan 

akan memaksa orang untuk mencari kata yang maknanya berkaitan 

dengan situasi itu. 

3) Konteks  Tujuan,  misalnya  tujuannya  untuk  meminta,  maka  orang  

akan mencari  kata-kata  yang  maknanya  meminta.  Itu  sebabnya  

orang  akan berkata “saya minta roti”. 

4) Konteks Formal atau  tidanya pembicaraan memakasa orang harus 

mecari kata yang bermakna sesuai dengan keformalan atau tidaknya. 

5) Konteks Suasana Hati Pembicara/Pendengar turut mempengaruhi kata 

yang berakibat pula pada makna. Misalya suasana hati yang jengkel akan 

memungkinkan kata-kata yang bermakna jengkel pula. Itu sebabnya 

akan muncul kata-kata anjing kau. 
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6) Konteks   Waktu,   misalnya   waktu   tidur,   waktu   saat-saat   orang   

akan bersantap. Jika seseorang bertamu pada waktu seseorang akan 

beristirahat, maka lawan berbicara akan kesal. Itu akan terlihat dari 

makna kata-kata yang digunakan. Misalnya ia berkata “Persoalan ini 

akan kita bicarakan lagi, ya?” Atau, “Saudara kembali dulu”. Urutan kata 

akan kita bicarakan lagi, saudara kembali dulu menyatakan makna 

kejengkelan. 

7) Konteks Tempat, misalnya di pasar, di depan bioskop, semuanya akan 

turut mempengaruhi kata yang digunakan atau turut mempengaruhi 

makna yang akan digunakan. Di tempat-tempat itu orang akan mencari 

kata yang bermakna bisa-biasa, misalnya yang maknanya berkaitan 

dengan ekonomi. 

8) Konteks  Objek  yang  mengacu  kepada  fokus  pembicaraan  akan  

turut mempengaruhi makna kata yang digunakan. Misalnya fokus 

pembicaraan adalah soal ekonomi orang akan mencari kata-kata yang 

berkaitan dengan ekonomi. 

9) Konteks Kelengkapan Alat Bicara/Dengar akan turut mempengaruhi 

makna kata yang digunakan. Misalnya orang yang tidak normal saat 

berbicara melapalkan suatu kata, namun kata yang diucapkan 

tersebut tidak dapat  dilafalkan dengan baik oleh pembicara sehingga 

lawan bicara yang mendengarkan kata tersebut akan salah mengartikan 

maknanya.  
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10) Konteks    Kebahasaan    adalah    hal-hal    yang    berhubungan    

dengan kaidah  bahasa yang bersangkutan akan turut mempengaruhi 

makna secara keseluruhan.  Dalam  hal  kedua  belah  pihak  (pembicara  

maupun  lawan bicara) harus mengerti dan menguasai bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi. 

11) Konteks  Kesamaan  Bahasa  adalah  konteks  yang  mempengaruhi  

makna secara keseluruhan. Dalam hal ini kedua pihak harus 

menguasai bahasa yang digunakan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa sebuah kata tidak terlepas dari sebuah konteks dalam kalimat. Setiap kata 

memiliki makna berbeda-beda tergantung konteks yang digunakan baik dari 

konteks waktu, konteks tempat, objek dan konteks berbahasa itu sendiri.  

2.3 SINOPSIS NOVEL SEKAI KARA NEKO GA KIETA NARA 

Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara menceritakan kisah seorang 

pemuda yang berprofesi sebagai tukang pos. Ia memiliki penyakit serius sehingga 

divonis tidak bisa lagi bertahan hidup dalam jangka waktu lama. Mengetahui hal 

tersebut, ia jadi terbayang bagaimana sedihnya orang-orang di sekitarnya seperti 

ayah, ibu, teman, serta orang yang ia cintai merasa kehilangan saat ia meninggal. 

Pada sub judul pertama, tepatnya di hari Senin muncul sesosok “iblis” 

yang wujudnya sangat mirip dengan dirinya, menawarkan sebuah pilihan 

menggiurkan. Iblis tersebut berkata dapat memperpanjang hidupnya dengan syarat 

http://japanesia.co.id/tag/sekai-kara-neko-ga-kieta-nara/
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menukarkan sesuatu yang ada di dunia sebagai gantinya. Sesuatu tersebut akan 

menghilang dan tidak akan diingat orang.   

Pada sub judul kedua, di hari Selasa iblis mulai menghilangkan barang 

pertama yang telah disetujui oleh Takeru. Barang tersebut adalah telepon sebagai 

ganti perpanjangan hidupnya. Sebelum telepon dihapus, ia menelepon orang 

kesayangannya untuk terakhir kalinya. 

2.4 KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dalam novel Jepang berjudul Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara, terdapat 

ragam bahasa yang bisa dilihat dari gender penuturnya, yakni ragam bahasa pria 

Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara 

Danseigo Joseigo 

Shuujoshi Kandoushi Meishi Ninshou Daimeishi Doushi 

Ragam Bahasa 

Penyimpangan 

Penyebab 

Kesimpulan 
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(danseigo) dan ragam bahasa wanita ( joseigo). Didalam danseigo dan joseigo 

tersebut, akan penulis olah dan analisis beberapa struktur ragam bahasa yang 

menjadi pemarkah atau penanda gender dari danseigo dan joseigo seperti kata 

ganti orang (ninshou daimeishi), partikel akhir (shuujoshi), interjeksi (kandoushi), 

kata benda (meishi), dan kata kerja (doushi). Dalam danseigo dan joseigo sering 

kali terjadi penyimpangan dari segi penuturnya. Seperti danseigo yang diucapkan 

oleh wanita atau joseigo yang diucapkan oleh pria. Penulis akan menganalisis hal 

tersebut dan mencari penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Setelah itu, 

penulis akan memberikan kesimpulan mengenai penggunaan danseigo dan joseigo 

dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian yang akan digunakan untuk 

mengungkapkan masalah yang diteliti. Metode penelitian yang akan dibahas 

adalah pendekatan penelitian, sumber data, obyek data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan kepustakaan 

maupun catatan lapangan selanjutnya mengorganisasikan ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan analisa, dan membuat kesimpulan. Pada 

penelitian ini, mendeskripsikan pemarkah atau penanda gender yang menjadi 

struktur penggunaan ragam bahasa pria (danseigo) dan bahasa wanita (joseigo) 

serta penyimpangan danseigo yang digunakan oleh penutur wanita dan joseigo 

yang digunakan oleh penutur pria beserta alasannya.  

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari novel Jepang berjudul Sekai 

Kara Neko Ga Kieta Nara karya Kawamura Genki. Di dalam novel tersebut, 

terdapat berbagai macam ragam danseigo dan joseigo. Penulis hanya mengambil 

percakapan-percakapan yang terjadi pada pria dan wanita, serta beberapa ragam 

bahasa yang dipakai tidak sesuai dengan gender penuturnya pada dua sub judul 

novel, yaitu : 
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1. 月曜日－悪魔がやって来た。Getsuyoubi-Akuma Ga Yatte Kita “Senin-

Iblis Datang” 

2. 火曜日－世界から電話が消えたなら。Kayoubi-Sekai Kara Denwa Ga 

Kieta Nara “Selasa-Jika Telepon Hilang Dari” 

Penulis memilih dua sub judul diatas, karena sudah mewakili lima struktur 

ragam bahasa yang akan diteliti. 

3.3. Obyek Data 

Objek data pada penelitian ini adalah penggunaan ragam bahasa pria 

danseigo（男性語) dan ragam bahasa wanita joseigo (女性語) atau dikenal juga 

dengan danjo no kotoba (男女の言葉). 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik pustaka. Teknik pustaka yaitu suatu teknik penelitian 

yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang berasal dari sumber data 

tertulis. Data dalam penelitian ini diambil dari percakapan-percakapan yang 

mengandung danseigo dan joseigo dari sebuah novel Jepang yang berjudul Sekai 

Kara Neko Ga Kieta Nara karya Kawamura Genki. Penulis kemudian 

memasukkan data yang sudah diperoleh kedalam kartu data. Berikut merupakan 

penjelasan dari kartu data yang digunakan.  
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No. Data Makna Pemarkah  Penyimpangan 

1. アタシがこの取引

にったいきさつを

話しますね。まだ

信じてくれてない

みたいだから。 

Saya akan mulai 

bicarakan 

transaksi ini. 

Karena sepertinya 

kamu belum 

mempercayaiku 

ア タ シ : 

jishou 

daimeishi 

(kata ganti 

orang 

pertama) 

アタシ merupkan kata ganti 

orang pertama (jisho 

daimeishi) yang biasa 

digunakan oleh penutur 

wanita. Tetapi, pada kalimat 

ini digunakan oleh penutur 

pria.  

Analisis : Data di atas merupakan ragam bahasa pria (danseigo). Penanda ninshou daimeishi yang 

digunakan adalah kata atashi (アタシ). Atashi biasa diucapkan oleh wanita, namun pada kalimat 

diatas diucapkan oleh pria, dalam hal ini adalah akuma (悪魔) iblis yang menyerupai lawan 

bicaranya, yakni adalah Takeru. Iblis tersebut tidaklah jahat, melainkan sedang menawarkan 

bantuan kehidupan untuk Takeru. Akuma tersebut menggunakan kata ganti orang pertama atashi 

アタシkarena untuk membujuk lawan bicaranya agar mau menerima tawaran perpanjangan 

hidup, sehingga ia menggunakan kata ganti orang pertama yang tidak kasar agar mampu 

membujuk lawan bicaranya. Selain itu, penulis novel ini menggunakan huruf katakana dalam 

penulisan atashi karena untuk menekankan keramahannya seorang akuma. Penyimpangan 

pada kalimat di atas terjadi karena menggunakan makna kontekstual. Makna kontekstual yang 

digunakan yaitu konteks Situasi. Konteks Situasi adalah konteks yang memaksa pembicara 

mencari kata yang maknanya berkaitan dengan situasi. Situasi pada saat itu adalah rayuan dari 

iblis agar Takeru mau menerima tawarannya untuk menukar hidupnya dengan menghilangkan 

sesuatu benda yang ada di dunia. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

agih. Sudaryanto (1985:5,1993:15) dalam Kesuma (2007:54) menyatakan bahwa 

metode agih adalah metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan 

merupakan bagian dari bahasa yang diteliti. Sedangkan teknik lanjutannya adalah 

teknik baca markah. Menurut Kridalaksana (2001:161) dalam Kesuma (2007:66) 

Teknik baca markah merupakan teknik analisis data dengan cara membaca 

pemarkah atau penanda dalam suatu konstruksi. Penanda adalah alat seperti 

imbuhan, kata penghubung, kata depan, dan artikel yang merupakan ciri 

kebahasaan atau fungsi kata konstruksi. Misalnya, ninshou daimeishi (kata ganti 

orang) dalam danseigo ditandai dengan boku, dan omae. Sedangkan joseigo 

ditandai dengan kata atashi dan anta. Shuujoshi (partikel akhir) dalam danseigo 

ditandai dengan partikel yo, zo, dan ze. Sedangkan dalam joseigo ditandai dengan 

partikel wa, ne, no dan sebaginya.  

Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis penyimpangan ragam bahasa 

danseigo dan joseigo dengan makna kontekstual. Pateda (2010:116) menyatakan 

bahwa makna kontekstual (contextual meaning)  atau  makna  situasional  

(situational  meaning)  adalah  makna  yang muncul sebagai akibat hubungan 

antara ujaran dan konteks. Terdapat sebelas makna kontekstual yaitu konteks 

orangan, konteks situasi, konteks tujuan, konteks formal, konteks suasana hati 

pembicara atau pendengar, konteks waktu, konteks tempat, konteks objek, konteks 

kelengkapan alat bicara atau dengar, konteks kebahasaan, dan konteks  kesamaan  

bahasa. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Mengumpukan percakapan-percakapan yang menggunakan ragam bahasa 

pria (danseigo) dan bahasa wanita (joseigo) dari novel Jepang Sekai kara 

Neko Ga Kieta Nara. 

2) Menerjemahkan kalimat yang mengandung danseigo dan joseigo kedalam 

bahasa Indonesia. 

3) Mengklasifikasi dan menganalisis pemarkah atau penanda gender yang 

menjadi struktur danseigo dan  joseigo. 

4) Menganalisis kalimat penyimpangan danseigo dan joseigo pada novel Jepang 

Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yang tidak sesuai diucapkan oleh gender 

penutur. 

5) Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dihasilkan. 

3.6 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data  

Teknik pemaparan hasil analisis data dalam penelitian ini adalah teknik 

pemaparan hasil analisis data secara informal. Sudaryanto (1993:145) dalam 

Kesuma, (2007:71) mengatakan bahwa teknik pemaparan hasil analisis data 

secara informal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-

kata biasa. Dalam hal ini, yakni  menggunakan kata-kata deskriptif yang rumus 

atau kaidah-kaidahnya dipaparkan dengan kata-kata yang mudah dipahami 

pembaca. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada BAB IV ini, akan dibahas penjelasan sesuai dengan rumusan masalah 

pada BAB I, yaitu pemarkah atau penanda gender danseigo dan joseigo dalam 

novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara, penyimpangan yang terjadi dalam 

danseigo dan joseigo serta penyebab terjadi penyimpangan dalam penggunaan 

danseigo dan joseigo tersebut.  

4.1 Pemarkah atau Penanda Gender Danseigo dan Joseigo dalam Novel Sekai 

Kara Neko Ga Kieta Nara 

Jumlah data yang penulis temukan dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta 

Nara adalah sebanyak 138 data. Joseigo sebanyak 73 data, dan danseigo sebanyak 

65 data. Tetapi, penulis hanya menganalisis 66 data, yakni 40 data danseigo dan 

26 data joseigo, karena dari 138 data tersebut terdapat beberapa kata dan analisis 

yang sama.   

Analisis pertama dalam bab ini yaitu, pemarkah atau penanda gender 

danseigo dan joseigo dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara. Analisis 

pemarkah atau penanda gender ini, dilihat dari beberapa struktur ragam bahasa 

yaitu ninshou daimeishi (pronomina persona), shuujoshi (partikel akhir), 

kandoushi (interjeksi), meishi (kata benda), dan doushi (kata kerja) dimana pada 

masing-masing penanda atau pemarkah tersebut memiliki fungsi maupun 

penggunaanya masing-masing sesuai dengan konteks kalimat, baik yang 

diucapkan pembicara maupun lawan bicaranya. 



49 
 

 

 

4.1.1 Ninshou Daimeishi (Pronomina Persona) 

Pemarkah atau penanda ninshou daimeishi, akan dibahas menjadi dua 

bagian, yaitu  ninshou daimeishi dalam danseigo dan ninshou daimeishi dalam 

joseigo. 

4.1.1.1 Ninshou daimeishi dalam Danseigo 

Dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara, ninshou daimeisihi yang 

digunakan dalam ragam bahasa pria adalah jishou daimeishi (kata ganti orang 

pertama), taishou daimeishi (kata ganti orang kedua), dan tashou daimeishi (kata 

ganti orang keriga). Jishou daimeishi yang digunakan adalah boku, bokutachi dan 

ore. Taishou daimeishi yang digunakan adalah kimi. Tashou daimeishi yang 

digunakan adalah koitsu.   

1. Jishou Daimeishi (Kata Ganti Orang Pertama)  

a. Boku 

Kata boku dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu : 

  Data 49.  今日、僕はチョコレートのために命を捨てます！Hal. 32 

Kyou, boku wa chokore-to no tame ni inochi o sutemasu! 

Hari ini, demi cokelat saya akan membuang hidup saya.  

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah kata boku. Kata ganti orang 

pertama boku bermakna „aku‟ sering digunakan oleh penutur pria pada situasi 

informal. Situasi pada kalimat di atas yaitu ketika Takeru ingin memakan cokelat 

pemberian akuma (iblis yang menyerupainya), Takeru menikmati cokelat tersebut 

dengan santai di rumahnya, sampai-sampai ia rela terus menikmati cokelat 

tersebut meskipun harus membuang nyawanya. Pembicara menggunakan kata 
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boku, karena menghadapi lawan bicara yang terlihat seusia dengannya, sehingga 

tidak perlu menggunakan kata watashi yang terkesan lebih formal dari kata boku. 

Takeru menggunakan kata boku pada kalimat di atas, tatapi di akhir kalimat 

menggunakan ragam teinei (sopan), yaitu pada kata kerja sutemasu yang berasal 

dari kata suteru berarti „membuang‟. Jadi, pada kalimat di atas, meskipun Takeru 

menggunakan kata ganti orang pertama boku tetapi masih tetap memberikan kesan 

sopan terhadap lawan bicaranya yang baru saja dikenal dan ditemuinya dengan 

menggunakan ragam teinei di akhir kalimat. Lawan bicara pada kalimat di atas 

adalah akuma yang baru saja datang menemui Takeru.  

Data 54. (1)でも、消さないと僕、死んじゃうんですよね？。Hal. 34 

Demo, kesanai to boku, shinjaun desu yo ne? 

Tetapi, kalau tidak dihilangkan, aku akan meninggal kan ya? 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah boku. Penutur menggunakan 

kata  boku karena berhadapan dengan lawan bicara yang sederajat usianya. Selain 

itu, terjalin pula situasi yang santai dan akrab antara pembicara dan lawan 

biacaranya ditandai dengan penyebutan kata ganti orang pertama boku dan kata 

shinjau berasal dari bahasa formal shinde shimaimasu yang berarti „meninggal‟. 

Kata ganti orang pertama boku pada kalimat di atas ditulis setelah partikel to yang 

menunjukkan pengandaian, bermakna „kalau/jika‟ dan dipertegas dengan partikel 

akhir yone yang bermakna „kan ya?‟. Konteks kalimat tersebut diucapkan oleh 

Takeru kepada akuma, Takeru akan meninggal jika cokelat itu tidak dihilangkan 

dari dunia. Akhirnya Takeru mengurungkan niat tersebut dan meminta pada 

akuma agar cokelat dihilangkan dari dunia.  
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Data 82. そりゃ気になるよ。だから僕と君との思い出のなかで、覚えてい

ることをいくつか聞いておきたいんだ。Hal. 59 

Sorya ki ni naru yo. Dakara boku to kimi to omoide no naka de, 

oboeteiru koto o ikutsu ka kiite okitain da. 

Tentu saja aku penasaran, karena itu aku ingin tau seberapa banyak 

kenangan yang aku miliki bersamamu. 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah boku yang digunakan oleh 

penutur pria pada situasi informal. Situasi pada kalimat di atas yaitu ketika Takeru 

bertemu kembali dengan pacarnya di suatu tempat yang membuatnya mengingat 

kenangan bersama pacar meskipun keadaan mereka sudah putus. Pada kalimat di 

atas, Takeru menggunakan kata boku karena memiliki hubungan akrab dengan 

lawan bicaranya. Kemudian setelah kata boku diikuti partikel to yang bermakna 

„dan‟ sebagai penyambung boku dan kimi (aku dan kamu). Kalimat di atas 

menggunakan ragam fuktsukei (kalimat biasa) yang biasa digunakan pembicara 

anak muda. Pembicara pada kalimat di atas adalah Takeru dan lawan bicaranya 

adalah pacar Takeru. 

Data 90. 確かに僕も、君がその日に観た映画のことを話してくれるのを電

話で聞いて、世界が変わるような気がしていたよ。Hal. 62  

Tashikani boku mo, kimi ga sono hi ni mita eiga no koto o hanashite 

kureru no o denwa de kiite, sekai ga kawaru youna ki ga shiteita yo. 

Aku juga, aku merasa duniaku berubah saat aku mendengarmu 

menceritakan film yang kamu tonton saat itu.  

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah boku yang digunakan oleh 

penutur pria pada situasi informal. Situasi pada kalimat di atas adalah ketika 

Takeru sedang bertelepon dan membicarakan hal yang santai mengenai beberapa 

hal yang mereka sukai. Penutur menggunakan kata boku dalam pembicaraan 

telepon tersebut, karena untuk menunjukkan keakraban dan kemaskulinan 
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terhadap lawan bicaranya yang masih sebaya, yaitu pacar Takeru. Setelah kata 

boku diikuti partikel mo menjadi boku mo yang bermakna „aku juga‟. Takeru juga 

ikut serta merasakan apa yang dirasakan lawan bicaranya, yaitu dunianya seolah 

berubah saat Takeru mendengarkan cerita pacarnya tentang film yang disukainya. 

Kemudian, pada akhir kalimat di atas menggunakan ragam biasa (futsukei). 

b. Bokutachi 

Kata bokutachi dalam kalimat pada novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu : 

Data 102.  僕たち、なんで別れたんだと思う？Hal. 66 

Boku tachi, nande wakaretan da to omou? 

Menurutmu kenapa kita putus? 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah boku tachi. Boku tachi pada 

kalimat di atas berarti „kami‟, berasal dari kata boku dan tachi. Penutur kalimat di 

atas adalah Takeru. Ia menggunakan kata boku tachi karena menghadapi lawan 

bicara yang seusia dan akrab hubungannya yaitu pacar Takeru. Boku berarti aku 

yang menunjukkan kata ganti orang pertama untuk pria, dan tachi berarti para atau 

sekalian. Boku tachi berarti „aku sekalian‟, atau padanan kata yang lebih baik 

adalah „kami‟ atau „kita‟. Suasana pada kalimat di atas yaitu ketika Takeru 

bertanya pada pacarnya tentang penyebab mereka putus hubungan sambil 

meminum kopi  dan kokoa di kafe. 

c. Ore 

Kata ore dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu : 

Data 63. 俺死ぬんだ。Hal. 39 

Ore shinunda   

Aku akan meninggal. 
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Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah ore yang digunakan oleh 

penutur pria. Pria menggunakan kata ore, menyatakan dirinya sendiri pada 

lawan bicara yang memiliki hubungan dekat dengan si pembicara. Pada kalimat 

di atas, ore diucapkan oleh Takeru kepada teman yang akan ia telepon untuk 

terakhir kalinya. Ia bergumam berbicara pada dirinya sendiri, menentukan 

kalimat awal yang akan diucapkan kepada temannya sebagai alasan dia 

menelepon orang tersebut. Kata ore jarang sekali digunakan oleh wanita karena 

dianggap kasar dan menunjukkan kemaskulinan.  

2. Taishou Daimeishi 

Taishou daimeishi atau kata ganti orang kedua pada danseigo 

menggunakan kata kimi. Berikut adalah taishou daimeishi dalam novel Sekai 

Kara Neko Ga Kieta Nara. 

a. Kimi 

Kata kimi dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu : 

Data 82. (2) そりゃ気になるよ。だから僕と君との思い出のなかで、覚えて

いることをいくつか聞いておきたいんだ。Hal. 59 

Dakara boku to kimi to omoide no naka de, oboeteiru koto o ikutsu ka 

kiite okitain da. 

Tentu saja aku penasaran. Karena itu aku ingin menanyakan seberapa 

banyak kenangan yang aku miliki bersamamu. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah kimi. Kata kimi yang 

bermakna kamu merupakan lawan dari boku yang biasa  digunakan oleh penutur 

pria terhadap lawan bicara wanita dalam situasi informal. Situasi dalam kalimat di 

atas yaitu ketika Takeru yang sedang berbicara dengan pacaranya di kafe. Ia ingin 

membuka memorinya kembali untuk mengingat kenangan bersama pacarnya. 

Penutur pada kalimat di atas menggunakan kata kimi karena Takeru dan pacarnya 
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memiliki hubungan yang sangat akrab, sehingga penutur pria tidak menggunakan 

kata ganti orang kedua anata yang terkesan lebih formal dari kata kimi kepada 

lawan bicaranya.  

Data 114. 僕は君のことを想ってる。Hal. 76 

Boku wa kimi no koto o omotteru. 

Aku memikirkan tentangmu. 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah kimi. Penutur kalimat di atas 

menggunakan kata ganti orang kedua kimi terhadap lawan bicara wanita karena 

hubungan antara pembicara dan lawan bicara yang sudah akrab, dan diucapkan 

dalam situasi informal. Situasi pada kalimat di atas yaitu situasi yang santai 

diucapkan oleh Takeru kepada pacarnya melalui telepon. Mereka sedang saling 

memikirkan satu sama lain.  

Dari beberapa contoh penanda kimi pada kalimat di atas, kata Kimi 

merupakan lawan dari boku yang biasa digunakan oleh penutur pria kepada wanita 

dalam situasi informal yaitu ketika Takeru dan pacarnya sedang membicarakan 

hal-hal santai untuk mengingat beberapa kenangan diantara mereka. Dalam novel 

Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara kata kimi diucapakan oleh Takeru kepada 

pacarnya. Mereka memiliki hubungan yang dekat dan akrab, sehingga kata ganti 

orang kedua yang digunakan oleh Takeru sebagai pentur pria adalah kimi bukan 

anata yang terkesan canggung bila digunakan kepada teman sebaya yang sudah 

akrab. 
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3. Tashou Daimeishi  

a. Koitsu 

 

Kata koitsu dalam kalimat pada novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu : 

Data 134. こいつ...... 着替えてやがる。Hal. 83 

Koitsu..... kigaete yagaru. 

Orang ini... datang lagi dengan ganti pakaian.  

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah koitsu. Koitsu merupakan 

kata ganti orang ke tiga yang hanya digunakan oleh pria kepada sesama teman 

prianya yang memiliki hubungan akrab. Kalimat di atas, diucapkan oleh Takeru 

terhadap akuma pada situasi informal. Situasi dalam kalimat di atas, ketika Takeru 

menjelang tidur, tiba-tiba akuma kembali datang ke kamarnya untuk menagih 

sesuatu yang akan dihilangkan dari dunia ini, untuk menyambung hidup Takeru 

esok hari. Kemudian Takeru bergumam pada dirinya sendiri dengan menyebutkan 

kata koitsu kepada akuma yang telah datang dengan berganti pakaian. Agar tidak 

terjadi keseganan terhadap sesama penutur, Takeru tidak menggunakan kata kono 

hito saat menyebutkan akuma  melainkan koitsu karena hubungan mereka yang 

sudah dekat.  

4.1.1.2 Ninshou daimeishi dalam Joseigo  

Dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara, ninshou daimeshi yang 

digunakan dalam ragam bahasa wanita adalah jishou daimeishi (kata ganti orang 

pertama) dan taishou daiemshi (kata ganti orang ke dua). Jishou daimeishi yang 

digunakan adalah watashi, dan taishou daimeishi yang digunakan adalah anata.  

Berikut ini adalah penggunaan jishou daimeshi dan taishou daimeishi 

dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara.  
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1. Jishou Daimeishi (Kata Ganti Orang Pertama) 

Data 89.(1)  私は、あなたの電話が好きだった。Hal. 62  

Watashi wa, anata no denwa ga suki datta. 

Aku suka bertelepon denganmu. 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah watashi. Kalimat tersebut 

menggunakan kata watashi karena merupakan ragam bahasa wanita (joseigo) 

yang diucapkan oleh penutur wanita. Penutur kalimat di atas adalah pacar Takeru. 

Watashi bisa diucapkan oleh penutur wanita dan pria pada situasi formal, tetapi 

pada konteks kalimat di atas merupakan ragam bahasa wanita karena berhadapan 

dengan lawan bicara yang sederajat usianya dengan penutur. Situasi pada kalimat 

tersebut adalah situasi informal, yaitu pada saat percakapan melalui telepon. Pacar 

Takeru sangat menyukai momen bertelepon dengan Takeru, karena jika mereka 

bertemu langsung, mereka jarang berbicara. Kemudian, penanda lain joseigo pada 

kalimat di atas diakhiri dengan ragam futsukei (bentuk biasa) datta yang terkesan 

lebih santai dari pada menggunakan kata deshita yang bermakna suatu kejadian 

yang telah dilakukan.  

Data 107. じゃあ、私が一番好きな飲み物は？Hal. 67 

Jaa, watashi ga ichiban sukina nomimono wa? 

Kalau minuman yang paling aku suka?  

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah watashi. Penutur 

menggunakan kata watashi karena penutur kalimat tersebut adalah seorang wanita. 

Kalimat di atas merupakan ragam biasa (futsukei) yang ditandai di awal kalimat 

menggunakan kata ja memberikan kesan lebih santai dari pada dewa. Kemudian 

kalimat watashi ga ichiban nomimono wa, tidak menggunakan kata tanya nan 

desu ka, karena lawan bicara sudah menangkap maksud kalimat tersebut adalah 
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kalimat tanya. Jika kalimat di atas diucapkan dalam ragam teini maka akan 

menjadi “dewa, watashi ga ichiban sukina nomimono wa nan desu ka”. Kalimat 

di atas diucapkan oleh pacar Takeru pada saat situasi informal, yaitu ketika 

mereka bertemu kembali pasca putus hubungan. Pacar Takeru mengetes daya 

ingat Takeru, apakah ia masih mengingat hal-hal yang disukai pacarnya. Ternyata, 

dari beberapa jawaban, Takeru sering kali  lupa dengan hal-hal tersebut, sehingga 

jawabannyapun salah. Hal ini, merupakan salah satu alasan mereka putus 

hubungan. 

2. Taishou Daimeishi 

Data 89. (2) 何でもない音楽とか小説のことを、あたかも世界がかわること

かのように話してくれる、あなたが好きだった。Hal. 62 

Nan demo nai ongaku toka shosetsu no koto o, atakamo sekai ga kawaru 

koto ka no youni hanashite kureru, anata ga suki datta. 

Aku menyukaimu yang selalu bercerita tentang musik-musik dan novel-

novel biasa yang seolah mengubah dunia. 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah anata. Kata ganti anata 

merupakan penanda joseigo yang sering diucapkan oleh wanita. Penutur kalimat 

di atas menggunakan kata ganti orang kedua anata terhadap lawan bicaranya 

karena antar penutur memiliki hubungan yang sudah akrab. Kalimat tersebut 

diucapkan oleh penutur wanita yaitu pacar Takeru terhadap Takeru sebagai 

penutur pria. Situasi kalimat di atas ketika Takeru dan pacarnya sedang 

bertelepon menceritakan tentang beberapa hal yang disukai diantara mereka, 

sehingga percakapan tersebut terjalin dengan situasi informal.  Kata anata 

menunjukkan penegasan karena diikuti dengan partikel ga yang menyatakan 

bahwa pembicara benar-benar suka terhadap lawan bicaranya. Ia sangat 
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menyukai momen bertelepon dengan  Takeru, karena selalu bercerita tentang 

musik-musik dan novel-novel biasa yang seolah-olah mengubah dunia mereka. 

Data 113. あなたは何を考えてる？Hal. 76 

Anata wa nani o kangaeteru? 

Apa yang kamu pikirkan? 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah anata. Penutur menggunakan 

kata ganti orang kedua anata karena berhadapan dengan lawan bicara yang sudak 

akrab hubungannya. Meskipun anata juga bisa diucapkan oleh penutur pria, tetapi 

digunakan dalam situasi formal. Situasi pada kalimat di atas adalah situasi 

informal, yaitu ketika Takeru dan pacarnya sedang bertelepon dan saling 

menanyakan tentang sesuatu yang sedang mereka pikirkan. Selain penanda anata, 

kalimat tersebut juga ditandai dengan ragam futsukei (bentuk biasa) di akhir 

kalimat untuk memberikan kesan santai kepada lawan bicaranya yaitu pada kata 

kangaeteru yang berarti „sedang memikirkan‟, jika dalam bentuk teinei maka 

kalimat tersebut menjadi anata wa nani o kangaete imasuka.  

Data 129. あなた、もうすぐ死ぬんでしょ。Hal. 79 

Anata, mou sugu shinun desho. 

Kamu, akan segera meninggal kan.  

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah anata. Penutur kalimat di atas 

menggunakan kata anata untuk menunjukkan subjek pembicaraan, meskipun 

tidak terdapat partikel wa yang menjadi anata wa. Penutur menggunakan kata 

ganti orang kedua anata karena berhadapan dengan lawan bicara yang sederajat 

usianya dan memiliki hubungan yang sudah akrab. Penutur kalimat tersebut 

diucapkan oleh wanita pada situasi informal, yaitu ketika pacar Takeru mengajak 

ke bioskop untuk menonton film kesukaan mereka sebelum Takeru meninggal.  
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4.1.2 Shuujoshi (partikel akhir) 

Pemarkah atau penanda shuujoshi, akan dibahas menjadi dua bagian, yaitu  

shuujoshi dalam danseigo dan shuujoshi dalam joseigo. 

4.1.2.1 Shuujoshi dalam Danseigo 

Dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara, terdapat beberapa shuujoshi 

yang dipakai dalam ragam bahasa pria yaitu shuujoshi naa, kana/kanaa, sa, yo, zo, 

dan daro/darou. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan shuujoshi yang 

digunakan  dalam novel tersebut. 

1. Shuujoshi naa 

Shuujoshi naa dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu : 

Data 2. そうだなあ、とりあえず”死ぬまでにしたい 10 のこと“を考えてみ

ます。Hal. 16 

Sou da na, toriaezu “shinu made ni shitai juu no koto” o kangaete mimasu. 

Begitu ya, saya akan coba pikirkan “10 hal  yang ingin saya lakukan 

sebelum meninggal”. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi naa yang 

digunakan oleh pria. Penutur menggunakan shuujoshi na pada kalimat di atas 

karena untuk memperkuat arti tuturan. Hal yang dikuatkan pada kalimat di atas 

adalah sepuluh hal keinginan Takeru yang ingin dilakukan sebelum meninggal, 

dan hal-hal tersebut dikabulkan oleh akuma. Sebelum shuujoshi naa terdapat 

kata sou da, sehingga menjadi sou da naa yang bermakna „begitu ya‟ diucapkan 

pada situasi informal. Makna frasa sou dan naa  sama dengan sou desu ne yang 

bisa diucapakan oleh penutur pria maupun wanita dalam situasi formal. Penutur 
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kalimat tersebut adalah Takeru, dan lawan bicaranya adalah akuma. Takeru 

membuat catatan sepuluh hal keinginannya yang harus dipenuhi oleh akuma 

sebelum ia meninggal, dan akan dikabulkan oleh akuma sepuluh keinginannya 

tersebut.  

Data 34.  悪魔だな－。Hal. 25 

Akuma da naa. 

Iblis gitu lho. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi naa yang 

digunakan oleh penutur pria. Penutur kalimat di atas menggunakan shuujoshi naa 

karena untuk memberikan pujian terhadap lawan biacaranya. Penutur kalimat 

tersebut adalah Takeru, dan lawan bicaranya adalah akuma. Takeru memberikan 

pujian terhadap kehebatan sesosok akuma yang bisa melakukan berbagai hal yang 

menakjubkan seperti memindahkan Adam dan Hawa dari Taman Eden ke dunia.   

Data 53. いやミスったな―、こんなうまいとは。Hal. 33 

 Iya misutta naa-, konna umai to wa.  

Ah, salah duga nih. ternyata enak begini.  

 

Penanda danseigo pada penggalan kalimat di atas adalah shuujoshi naa 

yang digunakan oleh pria. Penutur kalimat di atas menggunakan shuujoshi naa 

untuk memperkuat arti tuturan dengan perasaan. Penutur kalimat tersebut ialah 

Takeru, dan lawan bicaranya ialah akuma. Hal yang diperkuat oleh Takeru pada 

kalimat di atas adalah pada kata misutta yang berarti salah (duga). Takeru salah 

menduga terhadap rasa cokelat pemberian akuma yang ternyata sangat enak.  
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Data 64 (1). でもなあ、今仕事中だしなあ。電話かけたら迷惑だろうなあ。

Hal. 39 

Demo naa, ima shigoto chuu dashi naa. Denwa kaketara meiwaku darou 

naa. 

Tapi ya, sekarang lagi kerja deh. Kalau aku telepon, sepertinya menggangu 

kan ya.  

 

Penanda danseigo pada penggalan kalimat di atas adalah shuujoshi naa. 

Terdapat tiga shuujoshi naa pada penggalan kalimat tersebut yang memiliki 

fungsi untuk memperkuat arti tuturan dengan perasaan. Shuujoshi naa yang 

pertama yaitu diawali dengan kata demo menjadi demo naa bermakna „tapi ya‟ 

yang diucapkan oleh penutur pria. Berbeda jika penutur kalimat tersebut wanita 

maka akan menjadi demo ne. Shuujoshi naa yang ke dua bermakna „deh‟ dugaan 

pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Kemudian, shuujoshi naa yang ke tiga 

berfungsi untuk menerima persetujuan dari lawan bicara. Sebelum shuujoshi naa 

yang terakhir, terdapat pula shuujoshi darou sehingga menjadi darou naa yang 

menunjukkan kemaskulinan bahasa pria. Pada konteks kalimat tersebut, 

diucapkan oleh Takeru saat sedang berfikir siapa yang hendak ia telepon untuk 

terakhir kalinya. Ada beberapa orang yang teringat dibenaknya. Mulai dari 

ayahnya, rekan kerjanya, sampai pacarnya. Pada kalimat di atas ditujukan kepada 

rekan kerjanya. Takeru hendak menelepon rekan kerjanya, tetapi ia menduga 

sepertinya rekan kerjanya sedang sibuk bekerja.  

Data 135. いや－デート、うらやましいなあ。Hal. 84 

Iya- de-to, urayamashii naa. 

Aduh yang habis kencan, bikin iri saja nih. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi naa, yang 

diucapkan oleh akuma. Penutur pada kalimat di atas menggunakan shuujoshi naa 
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yang bermakna „nih‟ diucapkan oleh akuma untuk memperkuat arti tuturan 

dengan perasaan. Hal yang dikuatkan pada kalimat di atas yaitu kata urayamashii 

yang berarti iri diucapkan oleh akuma untuk meledek Takeru yang baru saja 

pulang kencan bersama pacarnya sehingga membuatnya . 

Dari beberapa penggunaan shuujoshi naa pada kalimat di atas digunakan 

untuk memperkuat arti tuturan dengan perasaan kepada lawan bicaranya.  

2. Shuujoshi kana/kanaa 

Shuujoshi kana dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu : 

Data 44. じゃあなんにしよっかなあ..... Hal. 28 

Ja ananni shiyok kanaa... 

Oke, mari kita lakukan seperti itu ya... 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi kanaa yang 

digunakan oleh penutur pria. Shuujoshi kana pada lalimat di atas menyatakan 

harapan kepada lawan bicaranya untuk melakukan bersih-bersih kamar. Kalimat 

di atas  diucapkan oleh akuma kepada Takeru saat memasuki kamar Takeru dan 

mulai membersihkan kamarnya yang kotor dan berantakan dengan bantuan 

sihirnya.  

3. Shuujoshi sa  

Shuujoshi sa dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yaitu : 

Data 78. ちょっとガンでさ......  Hal. 58 

Chotto gan de sa..... 

Aku terkena kanker.... 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi sa yang 

digunakan oleh penutur pria. Penutur kalimat di atas adalah Takeru dan lawan 

biacaranya adalah pacar Takeru. Ia menyampaikan kepada pacarnya bahwa ia 
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terkena kanker. Takeru menggunakan shuujoshi sa di akhir kalimat, untuk 

meringankan topik pembicaraan tentang kanker, meskipun ia merasa sedih 

menyampaikan hal yang memberatkan hidupnya itu.  

Data 80. 死ぬかもしれないとなると、自分についていろいろと聞いてみた

り、確かめたりしたくなるものでさ。Hal. 59 

Shinu kamo shirenai to naru to. Jibun ni tsuite iroiro to kiite mitari, 

tashikametari shitakunaru mono de sa.  

Saat tau bahwa aku akan meninggal, aku jadi ingin mempertanyakan 

banyak hal dan memastikan sesuatu pada diriku sendiri. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi sa yang 

digunakan oleh penutur pria. Pada akhir kalimat terdapat frasa tashikametari 

shitakunaru mono de sa. Shuujoshi sa tersebut digunakan pada akhir kalimat agar 

meringankan pembicaraan. Dalam bahasa formal yang bisa diucapakan oleh 

penutur pria dan wanita pada kalimat tersebut menjadi tashikametari shitakunaru 

mono desu „ingin memastikan sesuatu‟.  Penutur kalimat di atas adalah Takeru 

dan lawan bicaranya adalah pacarnya. Kalimat tersebut diucapkan saat Takeru 

menyampaikan rasa sedihnya perihal dirinya yang akan segera meninggal kepada 

pacarnya. Ia ingin memastikan sesuatu terhadap dirinya dan mempertanyakan 

banyak hal pada dirinya sendiri. 

Data 101. あのさ、Hal. 66 

Ano sa., 

Begini... 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi sa yang 

digunakan oleh penutur pria. Shuujoshi sa pada penggalan kalimat di atas 

digunakan untuk membuka topik pembicaraan. Pada kalimat di atas diucapkan 

oleh Takeru saat memulai topik pembicaraan baru kepada pacarnya. 
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4. Shuujoshi yo 

Shuujoshi yo dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara memiliki dua 

makna yaitu untuk menyatakan ketegasan, dan perintah. Berikut adalah contoh 

kalimat shuujoshi yo dalam novel tersebut. 

a. Menyatakan ketegasan 

Data 7. 中学生じゃないんだから！こっちまで恥ずかしくなるよ！Hal. 17 

Chuugakusei ja nain dakara! Kocchi made hazukashiku naru yo! 

Karena kamu bukan anak SMP, aku jadi malu sendiri lho. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi yo yang digunakan 

oleh penutur pria. Shuujoshi yo dalam kalimat di atas untuk mempertegas kalimat. 

Kalimat di atas sebagai sindiran ketegasan dari akuma bahwa Takeru bukan lagi 

siswa SMP yang harus menuliskan 10 harapannya di buku catatan. Bahkan 

sesosok akuma yang membacanya pun merasa malu.  

Data 18. いや、生きたいですよ。Hal. 21 

Iya, ikitai desu yo. 

Tidak, aku ingin hidup lah. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi yo yang 

digunakan oleh penutur pria yang menunjukkan ketegasan. Kalimat di atas 

diucapkan oleh Takeru kepada lawan bicaranya yaitu akuma. Saat itu, akuma 

menanyakan pada Takeru apakah ia ingin meninggal dengan sia-sia? Takeru 

menjawabnya dengan kalimat di atas untuk menegaskan bahwa ia benar-benar 

masih ingin hidup. 
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Data 33. アタシがけしかけたらおふたりさん食べちゃったんすよ－。Hal. 

24 

atashi ga keshikaketara ofutari san tabe chattan desu yo. 

Setelah  kubujuk mereka, dua orang itu memakan buah itu.  

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi yo yang 

digunakan oleh penutur pria yang menunjukkan ketegasan. Akuma mempertegas 

pembicaraannya mengenai “Adam” dan “Hawa” manusia pertama yang 

diciptakan Tuhan yang tinggal di taman Eden. “Adam” dan “Hawa” saat itu 

mendengar bisikan dan rayuan akuma untuk memakan ringo (apel merah). Setelah 

memakan ringo tersebut akuma menghapus ringo dan memindahkan “Adam” dan 

“Hawa” dari taman Eden ke dunia.  

Data 36. だからアタシ提案したんですよ、神様に。Hal. 25 

Dakara atashi teian shitan desu yo. Kami sama ni. 

Oleh karena itu, saya menyarankan pada Tuhan.  

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi yo yang 

digunakan oleh penutur pria yang menunjukkan ketegasan. Pada kalimat di atas, 

akuma mempertegas pembicarannya tentang saran yang ia berikan kepada Tuhan. 

Di dunia ini, banyak barang yang digunakan dan tidak digunakan, akuma 

menyarankan pada Tuhan untuk menghapus beberapa barang yang mungkin tidak 

berguna bagi manusia sebagai ganti untuk memperpanjang hidup manusia yang 

akan meninggal dengan seketika. Takeru adalah orang ke 108 dari beberapa orang 

yang ada di muka bumi. Ia menjadi salah satu orang yang mendapatkan 

kesempatan perpanjangan hidup tersebut. 

Data 57. いやいや！そんなに落ち込まないでくださいよ！Hal. 35 

Iyaiya! Sonna ni ochi komanai de kudasai yo! 

Tidak, tidak. Jangan merasa tertekan ! 
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Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi yo yang 

digunakan oleh penutur pria. Sebelum shuujoshi yo terdapat kalimat nai de 

kudasai yang menunjukkan larangan. Kemudian Shuujoshi yo pada kalimat di atas 

untuk mempertegas larangan dari akuma. Akuma melarang Takeru untuk tidak 

tertekan terhadap menentukan pilihan hidupnya.  

Data 133. 死にたくないよ－！！！Hal. 83 

Shinitakunai yo! 

Aku tidak ingin meninggal ah! 

 

Pada data di atas menggunakan penanada shuujoshi yo yang digunakan oleh 

penutur pria. Kalimat di atas diucapkan oleh Takeru saat berada di rumah dan 

kembali mengingat kenangan bersama pacaranya, dan mengingat pesan dari 

ibunya. Sehingga, ia pun merasa tidak ingin cepat meninggal. Sebelum Shuujoshi 

yo pada penggalan kalimat di atas yaitu shinitakunai berasal dari kata shinu 

bermakna „meninggal‟ yang diikuti bentuk ta + kunai bentuk negaif bermakna 

„tidak ingin‟ kemudian diikuti dengan shuujoshi yo yang mempertegas pembicara 

tidak ingin meninggal. Pada konteks kalimat di atas, Takeru benar-benar tidak 

siap dan tidak ingin meninggal dengan waktu secepat ini.   

b. Menyatakan  ungkapan bentuk perintah 

Data  60. 早くしないと消しちゃうよ。Hal. 37 

Hayaku shinai to keshicau yo.  

Kalau tidak cepat, akan kuhilangkan lho. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi yo yang digunakan 

oleh penutur pria. Shuujoshi yo pada kalimat di atas menunjukkan perintah 
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terhadap lawan bicaranya agar segera cepat  menentukan pilihan barang yang akan 

segera dihilangkan oleh akuma.  

c. Shuujoshi zo  

Shuujoshi zo dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieata Nara yaitu: 

Data 5.(1) 死ぬ前にやりたいことを全部やるぞ！Hal. 16 

Shinu mae ni yaritai koto o zenbu yaru zo! 

Sebelum meninggal, akan kulakukan semua hal yang ingin aku lakukan! 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi zo yang 

digunakan oleh penutur pria. Shuujoshi zo dalam kalimat di atas diucapkan oleh 

Takeru untuk menyatakan keputusan atau ketetapan hatinya. Ia menyatakan 

dengan tegas dan pasti ingin memanfaatkan sisa waktu hidupnya untuk melakukan 

hal-hal yang ingin dia lakukan sebelum meninggal.  

Data 42.(1) アタシは掃除のおじさんじゃないぞ－Hal. 28  

Atashi wa souji no ojisan ja nai zo-. 

Aku bukan tukang bersih-bersih lho ya. 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi zo yang 

digunakan oleh penutur pria. Shuujoshi zo dalam kalimat di atas menunjukkan 

keakraban diantara para penuturnya, yaitu keakraban antara akuma dengan Takeru. 

Situasi pada kalimat di atas adalah situasi informal, saat akuma sedang 

membersihkan kamar Takeru yang berantakan kemudian sekejap bersih karena 

sihir yang akuma miliki. Karena keakraban mereka itulah, di akhir kalimat akuma 

menggunakan shuujoshi zo.  

d. Shuujoshi daro/darou 

Data 43. だめだろ！消すものはアタシが決めるの！Hal. 28 

Dame daro! Kesu mono wa atashi ga kimeru no!  
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Jangan! Barang yang dihilangkan adalah persetujuanku! 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi daro yang 

digunakan oleh penutur pria. Darou atau sama artinya dengan desho yang 

berfungsi sebagai penegas kalimat dan sekaligus membuat lawan bicara agar 

sependapat dengan pembicara. Pada kalimat di atas akuma mempertegas kepada 

Takeru tentang barang yang ingin dihilangkan Takeru adalah atas dasar 

persetujuan dari akuma. 

Data 93. う－ん........ どうなんだろ。Hal. 63 

u-n.... dou nan daro. 

Hmm... gimana ya? 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi daro, yang 

digunakan oleh penutur pria yang menyatakan keragu-raguan. Dalam konteks 

kalimat di atas, Takeru ragu menjawab pertanyaan pacarnya yang menanyakan 

kabar ayahnya, karena Takeru sendiri tidak pernah bertemu dengan ayahnya 

kembali setelah ibunya meninggal. Sehingga ia ragu untuk menjawab apakah 

ayahnya dalam keadaan baik atau tidak. Penutur kalimat di atas yaitu Takeru 

membutuhkan pertimbangan terhadap lawan biacara yaitu pacarnya.  

Data 64. (2) 電話かけたら迷惑だろうなあ。Hal. 39 

Denwa kaketara meiwaku darou naa. 

Kalau saya telepon, sepertinya menggangu kan ya.  

 

 Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi darou yang 

digunakan oleh penutur pria yang bermakna „kan‟. Shuujoshi darou pada kalimat 

di atas berfungsi untuk menerima persetujuan dari lawan bicara. Pada kalimat di 

atas, Takeru berharap kepada akuma menyetujui pernyataannya bahwa jika ia 
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menelepon temannya yang sedang bekerja, maka akan mengganggu pekerjaan 

temannya tersebut. Setelah shuujoshi darou diakhiri dengan shuujoshi naa yang 

memperkuat arti tuturan bermakna „ya‟.  

4.1.2.2 Shuujoshi dalam Joseigo 

Dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara, terdapat beberapa shuujoshi 

yang dipakai dalam ragam bahasa wanita yaitu shuujoshi wa, wane, ne, no, none, 

noyo,dan kashira. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan shuujoshi yang 

pada novel tersebut. 

1. Shuujoshi wa   

Data 70. そんなことだったら、ほかの人に預けたわ。Hal. 47 

Sonna koto dattara, hokano hito ni azuketa wa. 

Kalau begitu,titipkan pada orang lain saja.  

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi wa. Penutur kalimat 

di atas menggunakan shuujoshi wa di akhir kalimat untuk memberikan kesan 

lemah lembut terhadap lawan bicaranya. Hal ini sebagai salah satu ciri untuk 

menunjukkan feminitas penuturnya. Pada kalimat di atas juga mengungkapkan 

sebuah pemikiran pembicara. Kalimat tersebut adalah dugaan kalimat yang akan 

diucapkan oleh ibu Takeru apabila Takeru tidak mampu menjaga dan merawat 

kucing kesayangan ibunya, maka titipkan saja pada orang lain. 

2. Shuujoshi wane 

Data 120. それもいいかもしれないわね。Hal. 77 

Sore mo ii kamoshirenai wa ne. 

Mungkin itu juga mengasyikkan.  
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Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi wane. Shuujoshi 

tersebut berasal dari shuujoshi wa yang menunjukkan kelemahlembutan bahasa 

wanita, dan shuujoshi ne yang menambahkan kehalusan bahasa wanita. Penutur 

kalimat di atas menggunakan shuujoshi wane untuk memberikan kesan lemah 

lembut dan kehalusan berbicara kepada lawan bicaranya. Penutur kalimat tersebut 

adalah pacar Tekaru melalui telepon saat menangapi pernyataan Takeru tentang 

hidup bersama.  

3. Shuujoshi ne 

Data 65. この子の名前はレタスね。Hal. 44 

Kono ko no namae wa Retasu ne. 

Anak kucing ini saya beri nama Retasu ya. 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi ne. Penutur kalimat 

di atas menggunakan shuujoshi ne untuk mempertegas dengan halus terhadap 

pemberian nama kepada kucing yang baru saja ditemui okaasan (ibu Takeru) 

setelah pulang berbelanja dari supermarket.  Okaasan memberikan nama pada 

anak kucing tersebut dengan panggilan “Retasu”. Retasu adalah lettuce (selada)  

yang baru saja dibeli okaasan di supermarket.  

Data 132. 何かを得るためには、何かを失わなくてはね。Hal. 82 

Nanika o eru tame ni wa, nanika o ushinawanakute wa ne. 

Untuk mendapatkan sesuatu, harus kehilangan sesuatu yang lain ya. 

 

 Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi ne. Penutur kalimat 

tersebut menggunakan Shuujoshi ne untuk mempertegas dengan halus dan penuh 

kasih sayang, karena kalimat tersebut adalah nasehat seorang ibu kepada anaknya. 

Penegasan secara halus dalam kalimat di atas terdapat pada kata nanika o 

ushinawanakute „harus kehilangan sesuatu‟ yakni berani mengambil resiko hidup 
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ketika ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan maka harus mau 

menghilangkan sesuatu yang lain. Penutur kalimat di atas adalah  ibu Takeru yang 

memberikan nasehat kepada Takeru, bahwa setiap manusia yang kehilangan 

sesuatu, sebenarnya ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Karena itu 

sudah hukum alam. Takeru mengingat kembali pesan dari ibunya, ia merasa sedih 

karena kini ia mengerti nasehat ibunya dulu dan harus dialaminya. Ketika Takeru 

menginginkan kehidupan,  maka harus menghilangkan sesuatu dari dunia sebagai 

ganti kehidupannya. 

Data 123. ごめんね、ひどいことばかり言いちゃった。Hal. 78 

Gomen ne, hidoi koto bakari iicahtta. 

Maaf ya, aku selalu berkata kasar padamu. 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi ne. Penutur wanita 

pada kalimat diatas menggunakan shuujoshi ne karena terdapat kata gomen di 

awal kalimat untuk menegaskan kata maaf karena pembicara telah mengatakan 

hal yang kasar kepada lawan bicaranya. Dengan adanya shuujoshi ne, pembicara 

menyampaikan kata maaf terkesan sopan. Jika tidak ada shuujoshi ne setelah kata 

gomen, maka akan terkesan kasar menyampaikan kata maaf kepada lawan 

bicaranya. Penutur kalimat di atas adalah pacar Takeru ketika membicarakan 

beberapa hal yang tidak disukai Takeru, kemudian ia meminta maaf.  

Data 125. でもね、あれ約束だから。Hal. 78 

Demo ne, are yakusoku dakara. 

Tetapi ya, karena itu janji kita. 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi ne. Penutur wanita 

pada kalimat di atas menggunakan shuujoshi ne untuk memberikan penyangkalan 

secara halus setelah kata demo. Dengan adanya shuujoshi ne, maka pembicaraan 
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tersebut terkesan tidak kasar. Penutur mengingatkan perjanjian yang pernah 

dikatakan dengan Takeru semasa mereka berpacaran. Janji itu adalah  hal-hal 

yang tidak disukai diantara mereka boleh diceritakan saat mereka sudah putus, 

dan terjadilah hari itu mereka membicarakan hal-hal yang tidak disukai diantara 

mereka. 

4. Shuujoshi no, none, noyo 

Data 75. ふ～ん、そうなの？Hal. 58  

Fu~n, sou na no? 

 Hhmm... begitu kah? 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi no. Penutur wanita 

pada kalimat di atas menggunakan shuujoshi no karena memberikan kesan secara 

halus terhadap topik pembicaraan. Topik pembicaraan saat itu adalah Takeru 

mengabarkan kepada pacarnya bahwa ia akan segera meninggal, sehingga penutur 

wanita menanggapinya dengan halus penuh iba terhadap lawan bicaranya. 

Shuujoshi no pada kalimat di atas berfungsi sebagai kalimat tanya dalam bentuk 

futsukei.   

 

Data 79 (1) でも全然、悲しそうじゃないのね。Hal.59 

Demo zenzen, kanashi sou ja nai no ne. 

Tapi kupikir kamu tidak harus murung karena hal itu kan. 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi none. Penutur pada 

kalimat di ata menggunakan shuujoshi none untuk menyatakan pendapat yang 

tidak tegas sehingga dirasa perlu meminta pendapat atau ketegasan dari lawan 

biacaranya yaitu Takeru. Pendapat tersebut adalah menyarankan agar tidak 
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murung karena mengetahui dirinya akan segera meninggal. Ia berusaha mencoba 

memberikan semangat pada Takeru.  

Data 109 (1)  忘れちゃうものなのね。Hal. 68 

Wasurechau mono na no ne.  

Kamu  memang pelupa ya. 
 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi none. Penutur 

kalimat di atas menggunakan shuujoshi none karena untuk menunjukkan pendapat 

yang tidak tegas dari pembicara yaitu pacar Takeru. Pendapat pacar Takeru adalah 

Takeru selalu pelupa. Ia menyatakan salah satu penyebab mereka putus hubungan 

adalah karena Takeru seorang yang pelupa. Pacar Takeru menggunakan shuujoshi 

none untuk menghaluskan pembicaraan mengenai Takeru yang pelupa. 

Data 71. 黒電話がタダでもらえたのよ。Hal. 56 

Kurodenwa ga tada demo moraeta noyo. 

Telepon hitam bisa didapat dengan gratis. 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi noyo. Penutur 

menggunakan shuujoshi noyo untuk menunjukkan pikiran dari pembicara yang 

diucapkan oleh pacar Takeru tentang tawaran telepon yang berada dirumahnya, 

bisa digunakan oleh Takeru secara gratis. Dengan menambahkan shuujoshi noyo 

di akhir kalimat, membuat ragam bahasa wanita ini semakin halus diucapkan. 

Data 95. ほんとうは女の子が欲しかったのよ。Hal. 63 

Hontou wa onna no ko ga hoshi katta noyo. 

Sebenarnya menginginkan anak perempuan. 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi noyo. Penutur 

menggunakan shuujoshi noyo untuk menyatakan pendapat atau pikirannya dengan 

lemah lembut dan penuh kesopanan mengenai ibu Takeru yang menginginkan 

anak perempuan. Pernyataan tersebut, pernah dikatakan langsung oleh ibu Takeru 
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kepada pacarnya, dan kali ini pacar Takeru mengatakannya kembali pada Takeru. 

Ibu Takeru menginginkan sekali anak perempuan karena dirumah hanya ada 

Takeru dan ayahnya. Dua kucing kesayangannya pun (Retasu dan Kyabetsu) laki-

laki. 

5. Shuujoshi kashira 

Data 74 そうかしら？Hal. 57 

Sou kashira? 

Begitu kah? 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi kashira. Penutur 

kalimat di atas menggunakan shuujoshi kashira karena menunjukkan kalimat 

tanya. Penutur kalimat tersebut adalah pacar Takeru. Ia mengucapkan kalimat 

sou kashira sambil tertawa saat menanggapi pernyataan Takeru yang salah 

menentukan waktu janjian bertemu. 

Data 68. なんの縁かしらね、レタスとおんなじ病気なんて。Hal. 47 

Nan no en kashira ne, Retasu to onnaji byouki nante. 

Takdir apa ya ini, punya penyakit yang sama dengan Retasu. 

 

Pada data di atas menggunakan penanda shuujoshi kashira. Penutur 

kalimat di atas menggunakan Shuujoshi kashira menunjukkan kalimat tanya. 

Kemudian setelah shuujoshi kashira juga terdapat shuujoshi ne yang 

menandakan ragam bahasa wanita. Penutur menanyakan tentang takdir yang di 

alaminya, yaitu memiliki penyakit yang sama dengan kucingnya. Penutur 

kalimat tersebut oleh okaasan (ibu Takeru) pada 4 tahun yang lalu sambil 

tersenyum sebelum jatuh pingsan karena tubuhnya yang lemah terkena alergi 

kucing. Okaasan saat itu sedang sakit, tubuhnya semakin mengurus dan seharian 

tidur layaknya kucing. Tidak lama kemudian ibu Takeru pun meninggal.  
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Data 79 (2) 人って死ぬかもしれないってときは案外そういうものなのか

しらね。Hal. 59 

Hito tte shinu kamoshirenai tte toki wa angai sou iu mono na no kashira 

ne. 

Karena diluar dugaan kemeninggalan itu mungkin datang pada setiap 

orang.  

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah shuujoshi kashira. Penutur 

pada kalimat di atas menggunakan shuujoshi kashira untuk menanggapi 

pernyataan Takeru yang akan segera meninggal. Ia bercerita, banyak orang yang 

meninggal diluar dugaannya karena mengidam penyakit kanker.  

4.1.3 Kandoushi (Interjeksi) 

Pemarkah atau penanda kandoushi, akan dibahas menjadi dua bagian, 

yaitu  kandoushi dalam danseigo dan kandoushi dalam joseigo. 

4.1.3.1 Kandoushi dalam Danseigo 

Kandoushi yang digunakan dalam ragam bahasa pria dalam novel Sekai 

Kara Neko Ga Kieta Nara, meyatakan dua makna, yaitu kandoushi yang 

menyatakan impresi (kandou), jawaban (ooto), dan panggilan (yobikake) 

1. Impresi (Kandou) 

Data 43. わ！ついに乗っちゃった！Hal. 27 

Wa! Tsui ni nocchatta! 

Wah..  akhirnya naik juga!  

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah kandoushi wa!, yang 

mengungkapkan impresi terkejut dengan rasa senang. Arti kalimat di atas secara 

harfiah adalah „wah, akhirnya naik juga‟. Kata nochatta berasal dari kata notte 

simaimashita ini selain memiliki arti „naik‟ juga memiliki arti „ikut 

serta/mengikut sertakan‟, sehingga kalimat di atas bisa diartikan menjadi „wah.. 
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akhirnya kamu mau membuat kontrak denganku‟. Konteks pada kalimat di atas, 

yaitu ikut serta dalam tawaran kontrak dari akuma. Kontrak tersebut adalah 

perjanjian antara Takeru dan akuma. Jika akuma mengahapus sesuatu dalam 

dunia ini sesuai yang diinginkan Takeru, maka akuma akan memberikan 

kehidupan kepada Takeru. Pada kalimat di atas akuma menggunakan shuujoshi 

wa untuk mengungkapkan perasaan senang kagum terhadap lawan bicaranya 

yaitu Takeru yang menerima tawaran memperpanjang hidup.  

Data 8.  あ、あぁ、そうっすよね。Hal. 16 

A, aa, sossu yone. 

A.. a.. iya ya.  

 

Data 75. (2) ふ~ん、そうなの？Hal. 58 

  Fu-n, sou na no?  

  Hhmm, begitu ya.... 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah kandoushi fu-n. Penutur 

wanita pada kalimat di atas menggunakan kandoushi fu-n karena merasa iba 

terhadap lawan bicaranya yaitu Takeru. Sebelum kalimat tersebut, Takeru 

mengatakan bahwa ia akan segera meninggal, kemudian pacar Takeru merasa 

kasihan dan  berempati terhadap Takeru. Sehingga penutur wanita menanggapinya 

dengan halus penuh iba terhadap lawan bicaranya.  

Data 63. え？電話？ 

e? denwa? 

Hah? telepon? 

 

 

2. Jawaban (Ooto) 

Data 54. いや、どうも人間の食べ物は口に合わなくて。なんか....全体的に

味が、ね。Hal. 32 
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Iya, doumo ningen no tabemono wa kuchi ni awanakute. Nanka... zentai 

teki ni aji ga, ne. 

Tidak. Sayangnya makanan manusia tidak cocok di mulutku. Lebih  

tepatnya, rasanya... 

 

 Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah kandoushi iya yang 

digunakan oleh penutur pria. Kata iya sama dengan kata iie yang merupakan 

bahasa formal bermakna „tidak‟. Kata iya pada kalimat di atas diucapkan oleh 

akuma sebagai penolakan terhadap pernyataan lawan bicaranya. Saat itu, Takeru 

meminta akuma untuk ikut memakan cokelat bersamanya, tetapi akuma menolak 

dengan kata iya.  

 

Data 131. いやいや、面白かったよ。Hal.78  

Iya iya, omoshirokatta yo. 

Tidak,tidak.. menyenangkan kok. 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah kandoushi iya iya. Pada 

kalimat di atas, Takeru menggunakan kandoushi iya iya sebagai penolakan 

terhadap lawan bicaranya yaitu pacar Takeru. Saat itu, pacar Takeru meminta 

maaf karena telah mengatakan hal buruk kepadanya. Tetapi, Takeru justru 

menjawab “tidak” karena ia merasa senang terhadap apa yang dibicarakan oleh 

pacaranya terhadap Takeru.  

3. Panggilan (Yobikake) 

Data 42. (2)こらこら。アタシは掃除のおじさんじゃないぞー。Hal.28 

Kora kora. Atashi wa souji no ojisan ja nai zo-. 

Hey hey. Aku bukan tukang bersih-bersih lho ya.  

 

4.1.3.2 Kandoushi dalam Joseigo  



78 
 

 

Dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara, kandoushi dalam joseigo 

yang digunakan adalah kandoushi yang menyatakan impresi (kandou), panggilan, 

dan jawaban (ootoo).  

1. Jawaban (Ooto) 

Data 79. (2) そう... 大変ね。 

Sou... taihen ne. 

Ya, memberatkan ya.  

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah kandoushi sou berarti ya. 

Kandoushi ini sama dengan kata hai atau ee yang memberikan persetujuan 

terhadap hal yang dibicarakan. Penutur kalimat di atas yaitu pacar Takeru, ia 

menanggapi lawan biacaranya yang tentang penyakit kanker yang sedang diderita 

oleh Takeru.    

Data 92. そうそう。あとレストランに入ると全然注文を決められなかった。
Hal. 61 

Sou sou. Ato resutoran ni hairu to zenzeu chuumon o kimerarenakatta. 

Benar, benar. Terus saat di restoran kamu sama sekali tidak memesan. 

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah kandoushi sou sou. Kandoushi 

ini mengalami pengulangan dari kata sou yang berarti benar, sehingga shuujoshi 

sousou berarti „benar benar‟. Penutur kalimat di atas  membenarkan perilaku 

Takeru saat memasuki restoran, dia tidak memesan apapun, tidak meminum sake, 

hal itu membuatnya terfikirkan seberat apa hidup Takeru hingga banyak 

merenung dan tidak ingin memesan makanan.  

4.1.4 Meishi (kata benda) 

Pemarkah atau penanda meishi, akan dibahas menjadi dua bagian, yaitu  

meishi dalam danseigo dan meishi dalam joseigo. 
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4.1.4.1 Meishi dalam Joseigo 

Untuk pemarkah atau penanda gender bahasa wanita tidak hanya dilihat 

dari perubahan kata ganti orang, partikel akhir, dan kata seru. Tetapi pada kata 

benda atau yang disebut meishi juga menjadi  salah satu penandanya. Untuk 

meishi pada novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara yang sedang penulis teliti ini 

hanya satu yang penulis temukan, yaitu: 

Data 91. お酒も全然飲めないし。Hal.60 

Osake mo zenzen nomenaishi 

Sake juga sama sekali tidak bisa minum.  

 

Penanda joseigo pada kalimat di atas yaitu nomina osake. Penutur wanita 

pada kalimat di atas menggunakan kata osake berasal dari kata sake yang 

ditambahkan prefiks o pada awal kata untuk menyatakan rasa hormat, karena 

selain bahasa wanita yang terkesan dengan halus dan lemah lembut, bahasa wanita 

juga terkesan sopan dan memberikan rasa hormat terhadap lawan bicaranya. 

Seperti penggunaan prefiks o pada kata osake. Penutur kalimat di atas adalah 

pacar Takeru yang menyatakan Takeru sama sekali tidak minum sake saat berada 

di restoran bersamanya.  

4.1.5 Doushi (kata kerja) 

Pemarkah atau penanda doushi, akan dibahas menjadi dua bagian, yaitu  

doushi dalam danseigo dan doushi dalam joseigo. 

4.1.5.1 Doushi dalam Danseigo  

Penggunakan doushi yang mencirikan danseigo dalam novel Sekai Kara 

Neko Ga Kieta Nara tidak begitu banyak ditemukan, tetapi ada beberapa kalimat 

yang bisa menjadi pembanding antara kalimat danseigo dengan joseigo pada 
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percakapan Takeru dengan pacarnya melalui telepon. Berikut ini adalah kalimat 

tersebut:  

Data 123. Takeru :これからどうする？Hal. 76 

Kore kara dou suru? 

Setelah ini mau ngapain? 

Data 124. Kanojo: これからどうしよう？Hal. 76 

Kore kara dou shiyou? 

Setelah ini mau ngapain?  

Data 125. Takeru : 帰ったらどうする？Hal. 76 

Kaettara dou suru? 

Kalau pulang gimana? 

Data 126. Kanojo : 帰ったらどうしよう？Hal. 76 

Kaettara dou shiyou? 

Kalau pulang gimana? 

 

Pada data diatas menggunakan penanada doushi suru, yang diucapkan oleh 

Takeru kepada pacarnya melalui telepon. Sebetulnya, verba suru bisa juga 

diucapkan oleh penutur pria, tetapi jika melihat percakapan di atas maka akan 

terlihat ragam basa yang digunakan pria dan wanita terlihat berbeda. Pria 

menggunakan verba suru, sedangkan wanita menggunakan verba shiyou. Verba 

suru yang diawali dengan kata dou menjadi dou suru merupakan kalimat tanya 

futsukei (bentuk biasa). Suru memiliki banyak makna, diantaranya adalah berbuat, 

melakukan, mengerjakan, berusaha, bersiap, hendak, membuat, dan menjadikan. 

Pada kalimat diatas kata suru menunjukkan „hendak, melakukan‟. “Kore kara dou 

suru?” setelah ini hendak melakukan apa? Pertanyaan tersebut dijawab dengan 

pertanyaan yang sama oleh pacar Takeru. Pada akhir pertanyaan dou suru diubah 

menjadi dou shiyou. Wanita terkesan lebih halus menggunkan kata shiyou 
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menjadi Kore kara dou shiyou? Begitu juga dengan kalimat kaettara dou suru? 

Yang diucapkan oleh penutur pria, dan wanita menjawab dengan pertanyaan yang 

sama kaettara dou shiyou? 

Data 7. (2) 死ぬ前にやりたいことを全部やるぞ！Hal. 16 

Shinu mae ni yaritai koto o zenbu yaruzo! 

Sebelum meninggal, akan kulakukan semua yang ingin aku lakukan! 

 

Penanda danseigo pada kalimat di atas adalah yaruzo yang digunakan 

oleh penutur pria. Verba yaruzo berasal dari kata yaru yang bermakna 

melakukan sebuah kegiatan, kemudian diikuti dengan partikel akhir zo yang 

merupakan shuujoshi danseigo. Verba yaruzo menunjukkan kemaskulinan dan 

terkesan kasar apabila diucapkan oleh wanita. Penutur kalimat tersebut adalah 

Takeru terhadap dirinya sendiri. 

 

4.1.5.2 Doushi dalam Joseigo 

Doushi yang menunjukkan kata kerja untuk pria dan wanita lebih sedikit 

jumlahnya. Seperti kalimat dan percakapan dibawah ini:  

Data 123. Takeru :これからどうする？Hal. 76 

Kore kara dou suru? 

Setelah ini, apa yang kamu lakukan? 

 

Data 124. Kanojo: これからどうしよう？Hal. 76 

Kore kara dou shiyou? 

Setelah ini, apa yang kamu lakukan? 

 

Data 125. Takeru : 帰ったらどうする？Hal. 76 

Kaettara dou suru? 

Kalau pulang bagaimana? 
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Data 126. Kanojo : 帰ったらどうしよう？Hal. 76 

Kaettara dou shiyou? 

Kalau pulang bagaimana? 

Penanda joseigo pada kalimat di atas adalah verba shiyou. Shiyou 

merupakan asal kata dari suru yang berarti berbuat, melakukan, mengerjakan, 

berusaha, bersiap, hendak, membuat, dan menjadikan. Pada kalimat diatas verba 

shiyou pada kalimat pertama menunjukkan arti „hendak, melakukan‟. “Kore kara 

dou shiyou?” setelah ini apa yang hendak kamu lakukan? Begitu juga dengan 

kalimat kaettara dou shiyou? Karena wanita terkesan lebih halus menggunakan 

kata shiyou dari pada suru yang digunakan oleh pria pada percapakan di atas 

melalui telepon.  

4.2 Penyimpangan Danseigo dan Joseigo dalam Novel Jepang Sekai Kara 

Neko Ga Kieta Nara 

Pada novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara terdapat beberapa 

penyimpangan yang terjadi. Seperti danseigo yang digunakan oleh penutur wanita 

dan joseigo yang digunakan oleh penutur pria. Penulis menemukan 49 data 

penyimpangan ragam bahasa dari dua sub judul novel tersebut. Tetapi, karena 

terdapat beberapa fungsi analisis yang sama, penulis hanya menyajikan 19 data 

penyimpangan. Kemudian penulis menganalisis alasan terjadinya pemyimpangan 

pada ragam bahasa pria maupun wanita, merujuk pada teori Pateda (2010:116) 

mengenai Makna Kontekstual, yaitu makna yang muncul sebagai akibat hubungan 

antara ujaran dan konteks. Kalimat penyimpangan danseigo dan joseigo dalam 

novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara adalah sebagai berikut:  
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4.2.1 Danseigo yang Digunakan oleh Wanita 

1. Shuujoshi naa 

Data 89.そんなんだったら前もって言っておいて欲しかったなあ。Hal. 59 

Sonnan dattara mae motte itte oite hoshikatta naa.  

Kalau itu yang kamu inginkan, seharusnya kamu mengatakannya padaku 

sejak dulu. 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi naa yang 

diucapkan oleh penutur wanita yaitu Pacar Takeru. Shuujoshi naa biasa digunakan 

oleh penutur pria, tetapi kalimat di atas diucapkan oleh penutur wanita saat 

menanggapi pernyataan Takeru yang ingin mengingat kenangan bersamanya. 

Penutur menggunakan shuujoshii naa pada kalimat di atas karena untuk 

memperkuat arti tuturan pada kata hoshikatta. Keinginan dari pembicara yaitu 

Takeru seharusnya mengatakan sejak dulu jika ingin mengingat kenangan-

kenangan yang pernah mereka lakukan. Agar pacar Takeru tidak memutuskan 

hubungan dengannya. Penyimpangan  kalimat di atas disebut dengan konteks 

suasana hati pembicara. Suasana hati mereka yaitu ingin disatukan kembali untuk 

hidup bersama. 

2. Shuujoshi kana 

Data 128. 私はココアを飲もうかな。Hal. 77 

Watashi wa kokoao nomou kana. 

Sepertinya aku lebih ingin minum kokoa. 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi kana yang 

diucapkan oleh penutur wanita yaitu Pacar Takeru. Shuujoshi kana biasa 

digunakan oleh penutur pria, tetapi kalimat di atas diucapkan oleh penutur wanita 

melalui pembicaraanya melalui telepon bersama Takeru. Penutur menggunakan 

shuujoshi kana pada kalimat di atas karena untuk menyatakan pendapat berupa 
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pertanyaan kepada diri sendiri secara tegas. Pertanyaan pada diri sendiri itu 

berupa minuman yang akan  diminum jika ia bersama Takeru di rumah, dan 

penutur wanita pada kalimat di atas menyatakan untuk meminum kokoa. 

3. Shuujoshi yo 

Data 90. あと、ため息多すぎ。どんだけ人生悩んでるんだよ！ってい

つも思ってた。Hal. 60 

Ato, tameiki oosugi. Don dake jinsei nayanderun dayo! Tte itsumo omotteta. 

Dan lagi kamu terlalu banyak menghela nafas. Itu membuatku kepikiran, 

seberat apa hidupmu! 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi yo yang 

diucapkan oleh penutur wanita yaitu Pacar Takeru. Shuujoshi yo biasa digunakan 

oleh penutur pria, tetapi kalimat di atas diucapkan oleh penutur wanita karena 

ingin terlihat maskulin seperti lawan bicarnya. Selain itu, karena pada kalimat di 

atas menggunakan makna kontekstual. Konteks yang digunakan pada kalimat di 

atas adalah konteks situasi. Situasi pada saat itu adalah ketika Takeru sedang 

murung dan memikirkan hidupnya yang sangat berat. Kemudian pacar Takeru 

mencoba menguatkannya, karena ia merasakan dan ikut memikirkan apa yang 

dirasakan oleh Takeru.   

Data 133. 今は別れるなんて想像できないよ。Hal. 78 

Ima wa wakareru nante souzou dekinai yo. 

Saat ini aku tidak bisa membayangkan untuk putus denganmu.  

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi yo. Biasanya 

shuujoshi yo digunakan oleh penutur pria, tetapi kalimat di atas shuujoshi yo 

digunakan oleh penutur wanita, yaitu pacar Takeru. Penutur wanita pada kalimat 

di atas meggunakan shuujoshi yo karena mengandung penegasan seorang wanita 

kepada pria bahwa ia tidak ingin putus hubungan. Kalimat di atas menunjukkan 
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kemaskulinan seorang wanita yang tidak bisa membayangkan untuk putus 

hubungan dengan pacarnya, sehingga ia menginginkan untuk bersama kembali. 

Kalimat tersebut didukung dengan menggunakan makna kontekstual. Konteks 

yang digunakan yaitu konteks tujuan pembicaraan. Tujuan penutur ialah 

menginginkan untuk kembali bersama dengan Takeru. 

4. Shuujoshi sa  

Data 110. じゃあさ、覚えてる？Hal. 66 

Jaa sa, oboeteru? 

Eh, apakah kamu ingat? 

 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi sa. Penutur 

kalimat tersebut adalah seorang wanita yaitu pacar Takeru. Penutur menggunakan 

shuujoshi sa untuk meringankan pembicaraan kepada lawan bicaranya, 

sebagaimana penutur pria lakukan. Adanya shuujoshi sa setelah kata kyou yang 

berarti hari ini sebagai kalimat pembuka untuk meringankan topik pembicaraan 

baru. Penutur wanita membuka topik baru itu dengan sebuah pertanyaan yang 

berarti „ingatkah?‟, memancing lawan bicaranya untuk mengingat kebersamaanya 

dahulu. Kalimat di atas menggunakan makna kontekstual. Konteks yang 

digunakan adalah konteks suasana hati pembicara. Penyimpangan tersebut terjadi 

karena suasana hati pembicara saat itu sedang berbahagia karena dapat bertemu 

kembali dengan Takeru meskipun keadaan diantara mereka sudah putus. 

Kegembiraan itu diungkapkan dengan kata yang ringan diucapkan seperti pria 

yang terbiasa menggunakan shuujoshi sa.  

Data 129. 今日さ。Hal. 78 

Kyou sa. 

Hari ini... 
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 Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi sa yang 

diucapkan oleh penutur wanita. Penutur kalimat di atas yaitu Pacar Takeru. Saat 

itu pacar Takeru memulai topik pembicaraan kembali dengan Takeru, setelah ia 

mengatakan beberapa hal buruk mengenai Takeru dan ia langsung meminta maaf. 

Tatapi, Takeru sama sekali tidak menunjukkan rasa marah, justru ia merasa 

terhibur. Penyimpangan kalimat di atas disebut dengan “Konteks Suasana Hati 

Pembicara”. Suasana hati lawan bicara sedang merasakan hal yang senang dan 

tetap tegar, selalu memberikan kekuatan dan menyenangkan hati lawan 

biacaranya.  

5. Kandoushi kora kora 

Data 98. こらこら、そういう冗談はやめなさい。Hal. 63 

Kora kora, sou iu joudan wa yamenasai. 

Hey..hey, hentikan gurauan seperti itu. 

Penyimpangan pada data di atas, ditandai dengan kandoushi kora kora. 

Kora kora biasa digunakan oleh pria. Tetapi pada kalimat di atas penuturnya 

adalah seorang wanita yaitu pacar Takeru. Penutur menggunakan kandoushi kora-

kora karena merasa sedikit kesal, sehingga muncul panggilan dengan nada tinggi. 

Kandoushi kora kora pada kalimat di atas merupakan panggilan atau yobikake 

yang memiliki arti hey..hey... untuk memanggil Takeru. Pacar Takeru meminta 

Takeru untuk menghentikan gurauannya yang sudah berlebihan. 

4.2.2 Joseigo yang Digunakan oleh Pria 

1. Atashi 

Data 27. じゃあ、アタシがこの取引に至ったいきさつを話しますね。まだ

信じてくれてないみたいだからね。 
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Jaa, atashi ga kono torihiki ni itattai kisatsu o hanashimasu ne. Mada 

shinjite kurete nai mitai dakara ne.   

Oke, saya akan bicarakan mengenai transaksi ini. Karena sepertinya kamu 

belum mempercayaiku.  

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan kata ganti orang 

pertama atashi yang diucapkan oleh penutur pria yaitu akuma (iblis yang 

menyerupai Takeru). Atashi berasal dari kata watashi biasa digunakan oleh 

penutur wanita yang menunjukkan kefeminiman, tetapi pada kalimat di atas 

diucapkan oleh penutur pria.  Akuma menggunakan kata ganti orang pertama 

atashi karena menggunakan makna kontekstual. Makna kontekstual yang 

digunakan adalah konteks situasi. Konteks situasi yaitu konteks yang memaksa 

pembicara mencari kata yang maknanya berkaitan dengan situasi. Situasi pada 

saat itu adalah rayuan dari iblis agar Takeru mau menerima tawarannya untuk 

menukar hidupnya dengan menghilangkan sesuatu yang ada di dunia. Maka, ia 

menggunakan kata ganti orang pertama yang tidak kasar agar mampu membujuk 

lawan bicaranya. Kemudian kata atashi ditulis menggunakan huruf katakana 

karena untuk menegaskan keramahannya sesosok akuma. 

Data 20. アタシね、そんなあなたにビッグチャンスを用意してきたんです

から！Hal. 21 

Atashi ne, sonna anata ni biggu chansu o youi shite kitan desu kara! 

Karena saya memberikan kesempatan besar untuk anda.  

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan kata ganti orang 

pertama atashi yang diucapkan oleh penutur pria yaitu akuma. Pada kalimat di 

atas kata atashi diikuti dengan shuujoshi ne yang memperlihatkan kalimat tersebut 

adalah ragam bahasa wanita. Kata atashi yang ditulis dengan katakana ini 

menekankan pembicaranya yang lembut dan sopan sebagaimana wanita. Penutur 
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menggunakan kata atashi untuk memberikan kesan halus kepada lawan 

biacaranya, meskipun usia penutur dengan lawan bicara sederajat. Hal ini agar 

lawan bicara tertarik dan mau menerima tawaran atau kesempatan besar yang 

akan penutur berikan kepada lawan bicara. Selain itu, penutur menggunakan kata 

ganti orang pertama atashi karena menggunakan makna kontekstual. Makna 

kontekstual yang digunakan adalah konteks situasi. Situasi pada saat itu adalah 

ketika Takeru merasa bimbang akan tawaran perpanjangan hidup dengan cara  

menghilangkan sesuatu yang ada di dunia. Kemudian akuma menekankan dengan 

halus menggunakan kata atashi ne sonna anata ni biggu chansu o youi shite kitan 

desu kara! „Karena saya memberikan kesempatan besar untuk anda‟, dan 

kesempatan ini tidak semua orang bisa dapatkan.  

Dari kedua contoh kalimat penyimpangan di atas, kata atashi yang berarti 

„saya‟ digunakan oleh penutur pria, lebih menunjukkan rasa sopan dan halus 

kepada lawan biacaranya. Pada beberapa contoh kalimat tersebut tidak 

menggunakan watashi karena percakapan tersebut berlangsung dalam situasi 

santai. Selain itu, status pembicara dan lawan bicaranya pun setara atau akrab.   

2. Watashi  

Data 66. この子が私を選んだのだから。Hal. 45 

  Kono ko ga watashi wo eranda no dakara. 

Karena anak (kucing) ini memilihku. 

 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan jiishou daimeishi 

(kata ganti orang pertama) watashi. Watashi biasa digunakan oleh penutur 

wanita tetapi pada kalimat tersebut diucapkan oleh penutur pria yaitu Takeru. 
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3. Anata 

Data 138. 次はね、映画を消しませんか？あなたの命と引き換えに。Hal. 

85 

Tsugi wa ne, eiga wo keshimasenka? anata no inochi to hikikaeni. 

Apa selanjutnya kamu ingin menghapus film untuk mengganti kehidupanmu?  

 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan taishou daimeishi 

(kata ganti orang ke dua) anata. Anata biasa digunakan oleh penutur wanita 

terhadap lawan bicaranya, tetapi pada kalimat di atas diucapkan oleh penutur 

pria yaitu akuma terhadap Takeru. Akuma menggunakan kata anata bertujuan 

untuk menghormati Takeru, konteks kalimat di atas adalah ketika Akuma ingin 

mengklarifikasi hal yang kemudian harus ia hapus untuk mengganti kehidupan 

Takeru.  

4. Shuujoshi no  

Data 5. そ－いう恥ずかしいの、やっちゃう感じ？Hal.16 

Sou iu hazukashii no, yacchau kanji? 

Bagaimana perasaanmu melakukan hal memalukan itu?  

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi no  yang 

diucapkan oleh penutur pria yaitu akuma. Penutur pria pada kalimat di atas 

menggunakan shuujoshi no karena untuk menekankan pembicaraan dengan 

lembut. Penekanan pembicaraan itu pada hal yang memalukan menurut akuma 

yaitu Takeru menulis 10 hal keinginan di buku catatan. Kalimat diatas digunakan 

oleh penutur pria dengan menggunakan makna kontekstual. Konteks pada kalimat 

di atas yaitu konteks suasana hati pembicara. Suasana hati pembicara (akuma) 

pada saat itu, merasa malu sendiri terhadap perlakuan lawan bicaranya yaitu 

Takeru. 
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Data 56. なんすかこれ！うますぎでしょ！ほんとうにこれ消すの？Hal. 33 

Nan su ka kore! Uma sugi deshou! Hontou ni kore kesu no?  

Apa ini? Enak sekali! Benar kamu mau menghapus ini?  

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi no yang 

diucapkan oleh penutur pria yaitu akuma. Penutur pria pada kalimat di atas 

menggunakan shuujoshi no karena untuk menekankan pembicaraan yang sopan 

dan lembut, dengan mengajukan pertanyaan. Penekanan tersebut terletak pada 

kata kesu yang berarti menghapus. Makna pada kalimat di atas adalah 

menggunakan makna kontekstual, yaitu konteks tujuan. Akuma mengkonfirmasi 

kembali dengan mengajukan pertanyaan kepada Takeru sebelum menghapus 

„telepon‟ di dunia ini, agar tidak ada penyesalan yang dirasakan oleh Takeru.  

5. Shuujoshi ne/nee 

Data 6. ダメですかねえ。Hal. 16 

Dame desu ka nee. 

Tidak boleh ya. 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi nee yang 

diucapkan oleh penutur pria yaitu Takeru. Penutur pria menggunakan shuujoshi 

nee untuk memperhalus pembicaraan. Kata yang dihaluskan dalam kalimat di atas 

adalah kata „dame‟ yang berarti tidak boleh. Selain itu, kalimat tersebut 

menggunakan makna kontekstual. Makna kontekstual yang digunakan adalah 

konteks objek yang mengacu pada fokus pembicaraan. Fokus pembicaraan pada 

saat itu adalah 10 hal keinginan Takeru yang ditulis di buku catatan agar 

dikabulkan oleh akuma. Tetapi akuma justru menertawakan perlakuan Takeru 

tersebut kerana dianggap seperti anak SMP, Sehingga Takeru mengatakan kata 



91 
 

 

dame desu ka nee „tidak boleh ya‟. Makna „tidak boleh‟ ini mengacu pada objek 

pembicaraan menulis 10 hal keinginan di buku catatan.  

Data 119. ブエノスアイレスか。懐かしいね。Hal. 68 

  Buenosuairesu ka? Natsukashii ne. 

  Buenos Aires ya? Rasanya kangen ya. 

 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi nee yang 

diucapkan oleh penutur pria yaitu Takeru. Penutur pria pada kalimat di atas 

menggunakan shuujoshi ne karena untuk menekankan pembicaraan. Penekanan 

itu terdapat pada kata natsukashii yang menunjukkan pembicara merindukan 

masa-masa saat ia berlibur di Buenos Aires bersama dengan pacarnya. Kalimat di 

atas menggunakan makna kontekstual. Konteks yang digunakan adalah konteks 

situasi, dimana situasi tersebut mengingatkan pembicara pada masa-masa berlibur 

di Buenos Aires sebelum ia putus hubungan.  

6. Shuujoshi yone 

Data 8. あ、あぁ、そうっすよね。Hal. 16 

A, aa, soussu yone. 

a... aa.. iya ya. 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi yone yang 

diucapkan oleh penutur pria yaitu akuma. Penutur pria pada kalimat di atas 

menggunakan shuujoshi yone karena untuk menekankan pembicaraan dengan 

lembut. Sebelum kalimat di atas Takeru mengucapkan waraenain desukedo 

„jangan menertawakan‟. Pembicaraan yang ditekankan pada kalimat di atas adalah 

larangan kepada akuma untuk tidak menertawakan perlakuan Takeru yang 

menulis 10 hal keinginan di buku catatan. Kemudian akuma menjawabnya dengan 

kalimat A, aa, sousyone „a... aa.. iya ya‟. Konteks kalimat di atas menggunakan 
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makna kontekstual, yaitu konteks suasana hati pembicara. Suasana hati pembicara 

pada saat itu adalah merasa malu atas tindakan perlakukannya yang 

menertawakan Takeru.  

Data 143. 生への執着、生まれてきましたよね？Hal. 84 

Shou e no shuuchaku, umarete kimashita yo ne? 

Karena kamu menemukan obsesi untuk hidup kan? 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan shuujoshi yone yang 

diucapkan oleh penutur pria yaitu akuma. Penutur pria pada kalimat di atas 

menggunakan shuujoshi yone karena untuk menekankan pembicaraan dengan 

lembut. Penekanan secara lembut itu terdapat pada kata umarete kimashita yang 

berarti obsesi hidup. Kalimat di atas menggunakan makna kontekstual, konteks 

yang digunakan yaitu mengikuti konteks suasana hati lawan bicaranya. Suasana 

hati Takeru pada saat itu yaitu merasa bahagia karena mulai menemukan obsesi 

hidupnya setelah berkencan kembali dengan pacarnya. Takeru ingin tetap hidup 

bersama dengan orang-orang yang disayangnya, dan hal tersebut diketahui oleh 

akuma. 

7. Kandoushi maa 

Data 13. まあ、そんなもんかもしれないすね。Hal. 19 

Maa sonna mon kamoshireni su ne. 

Wah, mungkin saja begitu. 

 

Penyimpangan pada kalimat di atas ditandai dengan kandoushi maa. 

Kandoushi maa biasa diucapkan oleh wanita, tetapi pada kalimat ini diucapkan 

oleh penutur pria yaitu akuma .Akuma selalu ingin memberikan kesan baik dan 

sopam terhadap lawan bicaranya, sehingga ia menggunakan kandoushi maa.   
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4.3 Penyebab Terjadi Penyimpangan dalam Penggunaan Danseigo dan 

Joseigo 

  Dewasa ini, dalam penggunaan danseigo dan joseigo telah mengalami 

penyimpangan yang cukup berarti. Salah satu penyebabnya adalah karena sifat 

dari bahasa itu sendiri. Sudjianto (2004:209-210)  menjelaskan bahwa bahasa 

mempunyai sifat yang dinamis bukan statis. Karena itu bahasa selalu berubah-

ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan yang terjadi di dalam 

masyarakat dan kebudayaan penuturnya. Antara masyarakat, kebudayaan, dan 

bahasa terjalin hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Apabila 

masyarakat dan kebudayaan berubah, maka bahasanya juga turut berubah.  

  Ragam bahasa wanita yang digunakan oleh penutur pria pada novel Sekai 

Kara Neko Ga Kieta Nara banyak diucapkan oleh akuma, karena ia sebagai 

makhluk yang menyerupai Takeru ingin terlihat sopan dan halus dihadapan lawan 

bicaranya yaitu Takeru, agar semua hal yang disampaikannya bisa diterima oleh 

Takeru. Kemudian ragam bahasa pria yang digunakan oleh penutur wanita adalah 

diucapkan oleh pacar Takeru yang menunjukkan bahasa pergaulan yang 

digunakan terhadap teman sebaya atau teman akrab dalam situasi berkencan 

dengan Takeru.  

Penutur wanita menggunakan danseigo sementara penutur pria 

menggunakan joseigo, hal ini dilakukan karena memiliki beberapa alasan, 

diantaranya mengikuti konteks situasi pembicaraan, konteks tujuan pembicaraan, 

mengikuti konteks suasana hati pembicara dan lawan bicaranya, serta konteks 

objek yang mengacu pembicaraan. Penyimpangan ini terjadi juga untuk 
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menghaluskan tuturan, mengakrabkan tuturan, atau pada saat menunjukkan 

perasaan kesal.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

4. Pemarkah atau penanda gender danseigo dan joseigo yang terdapat dalam 

novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara adalah : 

6) Ninshoudaimeishi yang digunakan oleh pria yaitu : boku, bokutachi, ore, 

kimi, dan koitsu. Sedangkan ninshoudaimeishi yang digunakan oleh wanita 

yaitu : watashi  dan anata 

7) Shuujoshi yang digunakan oleh pria yaitu : na/naa, kana, sa, yo, zo,dan  

daro. Sedangkan shuujoshi yang digunakan oleh wanita yaitu : wa, wane, 

ne, no, none, noyo, dan kashira 

8) Kandoushi yang digunakan oleh pria yaitu : wa!, aa, fu-n, e?, u-n, kora-

kora, iya, dan iyaiya. Sedangkan kandoushi yang digunakan oleh wanita 

yaitu : ee, maa, sou,dan sou sou 

9) Meishi  yang digunakan oleh pria tidak ditemukan, sedangakan meishi 

yang digunakan oleh wanita yaitu : osake 

10) Doushi yang digunakan oleh pria yaitu : suru dan yaruzo, Sedangkan 

doushi yang digunakan oleh wanita yaitu : shiyou 

Secara garis besar pria Jepang menggunakan danseigo untuk 

menunjukkan ketegasan dan kemaskulinan. Sedangkan wanita Jepang 
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menggunakan joseigo untuk melembutkan ucapan atau menunjukkan 

kefeminimannya. 

5. Penyimpangan yang terjadi dalam ragam bahasa pria dan wanita yang 

terdapat dalam novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara adalah : 

c) Danseigo yang digunakan oleh wanita: 

3)  Shuujoshi  : naa,  yo, sa 

4) Kandoushi  : kora kora 

d) Joseigo yang digunakan oleh Pria: 

4) Ninshou daimeishi : atashi, watashi, anata 

5) Shuujoshi   : no, ne/nee, yone 

6) Kandoushi  : ee, maa 

6. Sebuah kata tidak terlepas dari sebuah konteks dalam kalimat. Setiap kata 

memiliki makna berbeda-beda tergantung koteks yang digunakan. Seperti 

penyimpangan danseigo dan joseigo  yang terjadi dalam novel Sekai Kara 

Neko Ga Kieta Nara, penyebab penyimpangan penutur wanita menggunakan 

danseigo sementara penutur pria menggunakan joseigo karena kalimat 

tersebut memiliki konteks situasi pembicaraan, konteks tujuan pembicaraan, 

mengikuti konteks suasana hati pembicara dan lawan bicaranya, serta konteks 

objek yang mengacu pembicaraan. Penyimpangan ini terjadi pada situasi 

tertentu seperti untuk menghaluskan tuturan, mengakrabkan tuturan, atau 

pada saat menunjukkan perasaan kesal.  
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5.2 Saran   

Dalam pembelajaran bahasa Jepang di perguruan tinggi, ragam bahasa pria 

(danseigo) dan ragam bahasa wanita (joseigo) tidak begitu sering dibahas, akan 

tetapi penggunaanya sering digunakan dalam berkomunikasi secara informal oleh 

sesama pembelajar bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

disarankan kepada para pembelajar bahasa Jepang untuk mempelajari ragam 

bahasa pria dan ragam bahasa wanita sebagai sarana dalam berkomunikasi secara 

informal.  

Skripsi ini membahas tentang danseigo dan joseigo, jika peneliti 

selanjutnya ingin meneliti hal yang sejenis, penulis menyarankan untuk 

melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya merujuk pada literatur yang terbaru, karena 

sifat bahasa yang dinamis yaitu selalu berkembang dari waktu ke waktu 

sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat dan 

kebudayaan penuturnya. 

2. Analisis danseigo dan joseigo yang akan diteliti, sebaiknya fokus pada satu 

pembahasan saja. Misalnya pada shuujoshi atau kandoushi saja, karena lebih 

memudahkan dan pembahasan akan terfokus dengan baik.  

3. Untuk sumber data penelitian sebaiknya menggunakan sumber data orang 

Jepang, agar dapat mengetahui ragam bahasa yang digunakan secara langsung.



 
 

98 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Asano, Tsuruko. 1978. Giongo-Giataigo Jiten . Tokyo: Kadokawa Shoten 

Bunkachoo. 1978. Gaikokujin No Tame No Kihongo Yoorei Jiten, Tokyo : 

Ookurashoo Insatsukyoku 

Elvira, Eka. 2011. Kandoushi (Interjeksi) Dalam Novel Shiosai (Senandung 

Ombak) Karya Mishima Yukio Suatu Tinjauan Gender. Makassar. Universitas 

Hasanuddin 

 

Kawamura, Genki. 2014. Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara, Tokyo: Shogakukan. 

Jorden, Eeleanor H. 1989. Feminim Language dalam Kandansha Encyclopedia of 

Japan, Tokyo: Kodansha. 

JP, Fransiska Nimas. 2013. Danseigo (Bahasa Pria) dan Joseigo (Bahasa Wanita) 

Dalam Komik Chibimarukochan. Semarang: Universitas Diponegoro 

Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. Yogyakarta: 

Caraswatibooks. 

Kridalaksana, Harimurti. 1986. Kelas Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia 

_______________. 1993. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia  

Matsumura, Yamaguchi. 1998. Kokugo Jiten. Tokyo: Obunsha  

Mansoer, Pateda. 2010. Semantik Leksikal, Jakarta: Rineka Cipta.  

Maynard, S. K. 2005. Principles of Japanese Discours: A Handbook. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

 

Mizutani, Osamu & Noboku Mizutani. 1987. How to be Polite in Japanese. Tokyo: The 

Japan Times 

Moeliono,A,M (1989). Kembara Bahasa. Jakarta : Gramedia.  

Nakao, Toshio. 1997. Shakai Gengogaku Gairon – Nihon to Eigo no Rei de Manabu 

Shakai Gengogaku. Tokyo: Kuroshio Shuppan  



99 
 

 
 

Sudjianto & Dahidi, Ahmad. 2004. Pengantar Linguistik Bahasa Jepang. Jakarta: 

Kesaint Blanc 

Sudjianto. 2004. Gramatika Bahasa Jepang Modern Seri A. Jakarta: Kesaint 

Blanc 

_______. 2007. Gramatika Bahasa Jepang Modern Seri B. Jakarta: Kesaint Blanc 

Sutedi, Dedi. (2003). Penelitian Pendidikan Bahasa Jepang. Bandung: 

Humaniora  

Tomita, Takayuki. 1993. Kyoujuhou Manual 70rei II. Tokyo: Bojinsha  

Wijaya, Ayu Praptiwie. 2009. Penggunaan Ragam Bahasa Pria dan Ragam Bahasa 

wanita dalam Komik Bai Ba Boy. Semarang: Universitas Negeri Semarang 

 

http://www.gender.jp/journal/no4/B_ogawa.html diakses pada tanggal 21 April 

2015, pukul 11.23 WIB 

http://en.wikipedia.org/wiki/gender_difference_in_spoken_japanese diakses pada 

tanggal 22 Desember 2015, pukul 11.30 WIB 

http://www.akibanation.com/sekai-kara-neko-ga-kieta-nara-film-paling-

menyedihkan-sepanjang-2016/ diakses pada tanggal 25 Desember 2015, pukul 

20.00 

http://www.gender.jp/journal/no4/B_ogawa.html
http://en.wikipedia.org/wiki/gender_difference_in_spoken_japanese
http://www.akibanation.com/sekai-kara-neko-ga-kieta-nara-film-paling-menyedihkan-sepanjang-2016/
http://www.akibanation.com/sekai-kara-neko-ga-kieta-nara-film-paling-menyedihkan-sepanjang-2016/


 
 

100 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 



101 
 

 
 

Lampiran 1. 

KARTU DATA 

データ 文章 ペー

ジ 

インドネシア語 男･女 男性語･女性語 記号 不正利

用 

1.  アタシ、悪魔です！  

 

14 Saya  adalah iblis 男 女性語 人称代名詞：アタシ √ 

2.  そうだなあ、とりあえ

ず“死ぬまでにしたい 10

のこと”を考えてみま

す。 

 

16 Begitu ya, saya akan coba 

pikirkan “10 hal  yang 

ingin saya lakukan 

sebelum meninggal”. 

 

男 男性語 終助詞：なあ - 

3.  そ－いう恥ずかしい

の、やっちゃう感じ？ 

 

16 Bagaimana perasaanmu 

melakukan hal memalukan 

itu? 

 

男 女性語 終助詞：の √ 

4.  ダメですかねえ。 

 

16 Tidak boleh ya. 男 女性語 終助詞：ねえ √ 

5.  死ぬ前にやりたいこと

全部やるぞ－！ 

 

16 Sebelum meninggal, akan 

kulakukan semua yang 

ingin aku lakukan! 

 

男 男性語 終助詞：ぞ - 

6.  あ、あぁ、そうっすよ

ね。 

 

16 a... aa.. iya ya. 

 
男 女性語 感動詞：あ、あぁ 

終助詞：よね 

√ 

7.  中学生じゃないんだか 17 Karena  kamu bukan anak 男 男性語 終助詞：よ - 
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ら！こっちまで恥ずか

しくなるよ！ 

SMP, aku jadi malu 

sendiri. 

 

8.  うーん、まあじゃあ、

とりあえずスカイダイ

ビングから早速やって

みましょ。 

18 Hhmm, kalau begitu,mari 

kita coba segera dari 

skydiving. 

男 女性語 感動詞：うーん、ま

あ 

√ 

9.  ほんと勘弁してくださ

いよ。 

19 Tolong ampuni. 

 
男 男性語 終助詞：よ - 

10.  死んじゃうところでし

たよ....まあどうせもう

すぐ死ぬんだけど！ 

19 Aku segera meninggal, 

bagaimanapun juga akan 

segera meninggal. 

男 女性語 終助詞：よ 

感動詞：まあ 

√ 

11.  しかし... 死ぬまでにし

たいことなんてたいし

てないですね。  

 

19 Tetapi... tidak ada hal yang 

ingin kamu lakukan 

sebelum meninggal kan. 

 

男 女性語 終助詞：ね √ 

12.  少なくとも 10 個なんて

ないですよ。それにあ

ったとしても、つまん

ないことなんですよ。

きっと。 

 

19 Setidaknya tidak sampai 

10 buah ko, kalau sampai 

ada, itu pasti 

membosankan. Aku yakin.  

 

男 男性語 終助詞：よ - 

13.  まあ、そんなもんかも

しれないすね。 

19 Wah, mungkin saja begitu.  

 
男 女性語 感動詞：まあ 

終助詞：ね 

√ 

14.  アタシすか？ 20 Saya?  男 女性語 人称代名詞：アタシ √ 
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15.  いや、大丈夫です。教

えてください。 

20 Tidak, baik-baik 

saja.Tolong  Beri tahu aku. 
男 男性語 感動詞：いや - 

16.  アタシはそのことをあ

なたに伝えに来たんで

す。 

 

20 Saya datang untuk 

menyampaikan hal ini 

kepadamu.  

 

男 女性語 人称代名詞：アタ

シ、あなた 

√ 

17.  アタシね、そんなあな

たにビッグチャンスを

用意してきたんですか

ら！ 

 

21 Karena saya memberikan 

kesempatan besar untuk 

anda. 

男 女性語 人称代名詞：アタ

シ、あなた 

終助詞：ね 

√ 

18.  いや、生きたいです

よ。 

 

21 Tidak, aku pengen hidup 

lah. 

 

男 男性語 感動詞：いや 

終助詞：よ 

- 

19.  僕は何をすればよいの

ですか？ 

21 Sebaiknya apa yang aku  

lakukan? 
男 男性語 人称代名詞：僕 - 

20.  え？いやいや.....  

 

22 Hah? bukan..bukan 男 男性語 感動詞：え？、いや

いや 

- 

21.  人の心なんて簡単に見

通せますよ。 

 

22 Hati orang itu tidak bisa 

dilihat dengan mudah.  

 

男 男性語 終助詞：よ - 

22.  時間もないですし、そ

ろそろ信じてもらえな

いすかね？ 

22 Sudah tidak ada waktu 

lagi, cepatlah percaya 

kepadaku. 

男 女性語 終助詞：ね √ 

23.  取引は本当なんです 22 Transaksinya benar kan? 男 男性語 終助詞：よ - 
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よ。 

24.  じゃあアタシがこの取

引に至ったいきさつを

話しますね。まだ信じ

てくれてないみたいだ

からね。 

 

22 Oke, saya akan berbicara 

mengenai transaksi ini. 

Karena sepertinya kamu 

belum mempercayaiku.  

 

男 女性語 人称代名詞：アタシ 

終助詞：ね 

√ 

25.  神様は七日間でこの世

界をつくったんです

よ。 

 

23 Tuhan  menciptakan dunia 

ini, dalam waktu tujuh 

hari. 

 

男 男性語 終助詞：よ - 

26.  まず、一日。世界は暗

闇だったんですね。 

 

23 Pertama, hari ke satu. 

Dunia gelap. 

 

男 女性語 終助詞：ね √ 

27.  壮大ですね。 

 

23 Agung kan. 

 
男 女性語 終助詞：ね √ 

28.  そして人間登場です

ね。 

23 Lalu, menampilkan 

manusia kan. 
男 女性語 終助詞：ね √ 

29.  七日目はお休み！神様

もさすがにね。 

 

24 Tujuh hari selanjutnya 

istirahat. Bahkan 

Tuhanpun 

membutuhkannya.  

 

男 女性語 終助詞：ね √ 

30.  七日間で全部やったわ

けですよ。神様すごい

っす。 

24 Dia melakukan semuanya 

dalam tujuh hari.Tuhan  

memang hebat. 

男 男性語 終助詞：よ - 



105 
 

 
 

 

31.  日曜日ですね。 24 Hari minggu ya  男 女性語 終助詞：ね √ 

32.  ええ、彼らが住んでい

たエデンの園ではね。 

24 Ya, mereka yang tinggal di 

taman Eden ya.  
男 女性語 感動詞：ええ 

終助詞：ね 

√ 

33.  アタシが消しかけたら

おふたりさん食べちゃ

ったんすよー。 

 

24 Dan setelah kubujuk dua 

orang memakan buah itu.  

 

男 女性語 終助詞：よ 

人称代名詞：アタシ 

√ 

34.  悪魔だな－。 

 

25 Iblis gitu lho 男 男性語 終助詞：なー - 

35.  いやいや、それほどで

も。 

25 Tidak, tidak. Meskipun 

demikian 
男 男性語 感動詞：いやいや - 

36.  だからアタシ提案した

んですよ、神様に。 

 

25 Oleh karena itu, saya 

menyarankan pada Tuhan.  

 

男 女性語 人称代名詞：アタシ 

終助詞：よ 

√ 

37.  それでね、神様と約束

したんですよ。 

25 Terus , saya membuat janji 

dengan Tuhan.  

 

男 男性語 終助詞：ね、よ - 

38.  そう！意外と少ないで

しょう。 

26 Ya! Selain itu sedikit kan. 男 男性語 感動詞：そう！ - 

39.  一日寿命が延びるわけ

ですからね。いいでし

ょ？ 

 

26 Karena kehidupanmu akan 

diperpanjang satu hari. 

baik kan? 

男 女性語 終助詞：ね √ 

40.  いいですよ。消しま

す。 

27 Oke. Saya hapus. 

 
男 男性語 終助詞：よ - 
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41.  わ！ついてに乗っちゃ

った！ 

 

27 Wah..  akhirnya naik juga! 男 男性語 感動詞：わ！ - 

42.  こらこら。アタシは掃

除のおじさんじゃない

ぞ－。 

 

28 Hey hey. Aku bukan 

tukang bersih-bersih lho 

ya. 

 

男 男性語 感動詞：こらこら 

人称代名詞：アタシ  

終助詞：ぞ 

- 

43.  だめだろ！消すものは

アタシが決めるの！ 

 

28 Jangan! Barang yang 

dihilangkan adalah 

ketentuanku! 

 

男 女性語 終助詞：だろ、の 

人称代名詞：アタシ 

√ 

44.  じゃあなんにしよっか

なあ..... 

 

28 Oke, mari kita lakukan 

seperti itu kah... 

 

男 男性語 終助詞：かなあ - 

45.  いや、きのこではな

く、きのこの山です。 

 

29 Bukan, bukan jamur. Tapi 

Gunung Kinoko. 

 

男 男性語 感動詞：いや - 

46.  いや、たけのこのでは

なく、たけのこの里。 

29 Bukan, bukan rebung. 

Tapi Desa Takenoko. 

 

男 男性語 感動詞：いや - 

47.  いや、だから世界から

消すものですよ！ 

30 Bukan, oleh karena itu 

barang yang dihilangkan 

dari dunia! 

 

男 男性語 感動詞：いや 

終助詞：よ 

- 

48.  まあ最初なんで。 30 Ya, yang pertama apa. 男 女性語 感動詞：まあ √ 
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49.  今日、僕はチョコレー

トのために命を捨てま

す！ 

32 Hari ini, demi cokelat saya 

akan membuang hidup 

saya.  

 

男 男性語 人称代名詞：僕 - 

50.  これ、おいしいんです

かねえ？ 

32 Ini, enak kan ya? 男 女性語 終助詞：ねえ √ 

51.  いや、どうも人間の食

べ物は口に合わなく

て。なんか....全体的に

味が、ね。 

32 Tidak, sayangnya 

makanan manusia tidak 

cocok dimulutku. Lebih 

tepatnya, rasanya. 

男 男性語 感動詞：いや 

終助詞：ね 

- 

52.  なんすかこれ！うます

ぎでしょ！ほんとうに

これ消すの？ 

33 Apa ini? Enak sekali! 

Benar mau menghapus 

ini? 

男 女性語 終助詞：の √ 

53.  まあそうなんすけど

ね。いやミスったな

―、こんなうまいと

は。 

33 Ah, salah duga. Ternyata 

enak begini.  

 

男 男性語 感動詞：まあ、いや 

終助詞：ね、よ 

- 

54.  でも、消さないと僕、

死んじゃうんですよ

ね？ 

34  Tetapi, kalau tidak 

dihilangkan, aku akan 

meninggal kan ya? 

 

男 男性語 人称代名詞：僕 

終助詞：よね 

- 

55.  まあ、そうっすね。 34 Wah... memang begitu. 

 
男 女性語 感動詞：まあ 

終助詞：ね 

√ 

56.  そりゃ....そうですよ。 35 Iya tentu saja. 

 
男 男性語 終助詞：よ - 

57.  いやいや！そんなに落 35 Tidak, tidak. Jangan 男 男性語 感動詞：いやいや - 
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ち込まないでください

よ！ 

merasa tertekan! 終助詞：よ 

58.  それだな－ 36 Itu lho 男 男性語 終助詞：な－ - 

59.  え？電話？ 36 Hah? telepon?  男 男性語 感動詞：え？ - 

60.  早くしないと消しちゃ

うよ。 

37 Kalau tidak cepat, akan 

kuhilangkan lho. 
男 男性語 終助詞：よ - 

61.  だからアタシ、ひとつ

だけオプションつけて

るんです。 

38 Karena itu saya, berikan 

satu pilihan. 
男 女性語 人称代名詞：アタシ √ 

62.  一回だけ電話していい

ですよ。 

38 Kamu boleh menelepon , 

tapi hanya sekali saja. 

 

男 男性語 終助詞：よ - 

63.  俺は死ぬんだ。 39 Aku akan meninggal. 

 
男 男性語 人称代名詞：俺 - 

64.  あの人はいつも親身に

なって僕の相談を聞い

てくれる。仕事のこ

と、恋愛のこと。職場

における兄のような存-

在だ。でもなあ、今仕

事中だしなあ。電話か

けたら迷惑だろうな

あ。 

39 Orang itu selalu baik 

padaku, dan 

mendengarkan ceritaku. 

Tentang pekerjaan, tentang 

percintaan. Sudah seperti 

kakak sendiri di tempat 

kerja. Tapi ya, sekarang 

lagi kerja. Kalau aku 

telepon, sepertinya 

menggangu.  

 

男 男性語 人称代名詞：僕 

終助詞：なあ 

- 

65.  この子の名前はレタス 44 Anak kucing ini saya beri 

nama Retasu ya. 
女 女性語 終助詞：ね - 
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ね。  

66.  この子が私を選んだの

だから。 

45 Karena anak kucing ini 

memilih aku. 

 

男 女性語 人称代名詞：私 √ 

67.  何かを得るためには、

何かを失わなくては

ね。 

45 Untuk mendapatkan 

sesuatu, harus kehilangan 

sesuatu yang lain ya. 

 

女 女性語 終助詞：ね - 

68.  なんの縁かしらね、レ

タスとおんなじ病気な

んて。 

 

47 Takdir apa ya ini, punya 

penyakit yang sama 

dengan Retasu. 

 

女 女性語 終助詞：かしら、ね - 

69.  くれぐれもキャベツを

お願いね。 

 

47 Tolong  jaga Kyabetsu 

baik-baik ya... 
女 女性語 終助詞：ね - 

70.  そんなことだったら、

ほかの人に預けたわ。 

 

47 Kalau begitu,titipkan pada 

orang lain saja.  
女 女性語 終助詞：わ - 

71.  黒電話がタダでもらえ

たのよ。 

 

56 Telepon hitam bisa didapat 

gratis. 

 

女 女性語 終助詞：のよ - 

72.  どうしたの？大丈夫？  

 

57 Kenapa? Baik-baik saja? 

 
女 女性語 終助詞：の - 

73.  不便だな－ 

 

57 Kesusahan nih.. 

 
男 男性語 終助詞：なー - 

74.  そうかしら？ 57 Begitu kah? 女 女性語 終助詞：かしら - 
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75.  ふ～ん、そうなの？
  

58 Hhhmmm.... begitu kah? 

 
女 女性語 感動詞:ふ～ん 

終助詞：の 

- 

76.  どうして？何があった

の？...... 

 

58 Kenapa? Ada apa? 女 女性語 終助詞：の - 

77.  私にできることがあっ

たら、何でも言っ

て！...... 

 

58 Jika ada yang bisa 

kubantu, Katakan saja!  

 

女 女性語 人称代名詞：私 - 

78.  ちょっとガンでさ......  

 

58 Aku terkena kanker.... 

 
男 男性語 終助詞：さ - 

79.  そう......大変ね。でも全

然、悲しそうじゃない

のね。人って死ぬかも

しれないってときは案

外そういうものなのか

しらね。 

 

59 Aku turut bersedih 

mendengarnya. Tapi 

kupikir kamu tidak harus 

murung karena hal itu kan. 

Karena diluar dugaan 

kematian itu mungkin 

datang pada setiap orang.  

 

女 女性語 終助詞：ね、のね、

かしら 

- 

80.  死ぬかもしれないとな

ると、自分についてい

ろいろと聞いてみた

り、確かめたりしたく

なるものでさ。  

 

59 Saat tau bahwa aku akan 

meninggal, aku jadi ingin  

mempertanyakan banyak  

hal dan memastikan 

sesuatu pada diriku 

sendiri. 

 

男 男性語 終助詞：さ - 
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81.  有り体に言うと、自分

の生きてきた意味とい

うかね。 

 

59 Jika dikatakan terang-

terangan, mungkin aku 

ingin tau apa arti hidupku. 

 

男 女性語 終助詞：ね √ 

82.  そりゃ気になるよ。だ

から僕と君との思い出

のなかで、覚えている

ことをいくつか聞いて

おきたいんだ。 

 

59 Tentu saja aku 

penasaran, karena itu aku 

ingin tau seberapa 

banyak kenangan yang 

aku miliki bersamamu. 

男 男性語 終助詞：よ 

人称代名詞：僕、君 

 

- 

83.  そうなんだったら前も

って言っておいて欲し

かったなあ。 

 

59 Kalau itu yang kamu 

inginkan, seharusnya 

kamu mengatakannya 

padaku sejak dulu. 

 

女 男性語 終助詞：なあ √ 

84.  あと、ため息多すぎ。

どんだけ人生悩んでる

んだよ！っていつも思

ってた。 

 

60 Dan lagi kamu terlalu 

banyak menghela nafas. 

Itu membuatku kepikiran, 

seberat apa hidupmu! 

 

女 男性語 終助詞：よ √ 

85.  お酒も全然飲めない

し。 

60 Sake juga sama sekali 

tidak bisa minum.  

 

女 女性語 名詞：お酒 - 

86.  そうそう。あとレスト

ランに入ると全然注文

を決められなかった。 

61 Benar, benar. Terus saat di 

restoran kamu sama sekali 

tidak memesan. 

女 女性語 感動詞：そうそう - 
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87.  これなら会って話した

方がよかったなあ。 

 

61 Kalau begini, lebih baik 

kita bertemu untuk bicara. 

 

男 男性語 終助詞：なあ - 

88.  しかし、あれだね。そ

んなに駄目で、よく僕

と三年半も付き合って

くれたね。男 

62 Tapi ya, kalau aku bukan 

pacar yang baik, kenapa 

kamu mau pacaran 

denganku selama tiga 

tahun? 

 

男 男性語 終助詞：ね 

人称代名詞：僕 

- 

89.  私は、あなたの電話が

好きだった。何でもな

い音楽とか小説のこと

を、あたかも世界がか

わることかのように話

してくれる、あなたが

好きだった。 

 

62 Aku suka bertelepon 

denganmu. Aku 

menyukaimu yang selalu 

bercerita tentang musik-

musik dan novel-novel 

biasa yang seolah 

mengubah dunia.  

女 女性語 人称代名詞：私、あ

なた 

 

- 

90.  確かに僕も、君がその

日に観た映画のことを

話してくれるのを電話

で聞いて、世界が変わ

るような気がしていた

よ。  

 

62 Aku juga, aku merasa 

duniaku berubah saat aku 

mendengarmu 

menceritakan film yang 

kamu tonton saat itu.  

 

男 男性語 人称代名詞：僕、君 

終助詞：よ 

- 

91.  ついに映画と結婚した 63 Akhirnya kamu menikah 男 女性語 終助詞：ね √ 
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んだね。 

 

dengan film ya. 

 

92.  こらこら、そういう冗

談はやめなさい。 

 

63 Hey..hey, hentikan 

gurauan seperti itu. 

 

女 男性語 感動詞：こらこら √ 

93.  う－ん........ どうなんだ

ろ。 

 

63 Hmm... gimana ya? 

 
男 男性語 感動詞：うーん 

終助詞：だろ 

- 

94.  期待には応えられず、

だな－。 

 

63 Aku tak bisa menjawab 

harapanmu. 

 

男 男性語 終助詞：な－ - 

95.  ほんとうは女の子が欲

しかったのよ。 

 

63 Sebenarnya menginginkan 

anak perempuan. 
女 女性語 終助詞：のよ - 

96.  あと一緒に美容院に行

ったりね。 

 

64 Dan kamu juga selalu 

menemaniku ke salon.  

 

女 女性語 終助詞：ね - 

97.  元気だよ。 

 

65 Baik ko. 男 男性語 終助詞：よ - 

98.  でも、どうするの？あ

なたが死んだら、誰が

面倒みるの？ 

 

65 Tapi apa yang akan kamu 

lakukan? Jika kamu 

meninggal siapa yang akan 

merawatnya? 

 

女 女性語 人称代名詞：あなた 

終助詞：の 

- 

99.  誰に預けようと思って

るよ。 

65 Menurutmu dititipkan ke 

siapa? 
男 男性語 終助詞：よ - 
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100.  そっか。どうしようも

なかったら、言って

ね。 

 

65 

 

Begitu ya. Kalau kamu 

tidak menemukannya 

katakan saja padaku. 
 

 

女 女性語 終助詞：ね - 

101.  あのさ、 

 

66 Begini... 

 
男 男性語 終助詞：さ - 

102.  僕たち、なんで別れた

んだと思う？ 

 

66 Menurutmu kenapa kita 

putus? 
男 男性語 人称代名詞：僕たち - 

103.  じゃあさ、覚えてる？ 

 

66 Eh inget tidak? 女 男性語 終助詞：さ √ 

104.  私の好きな食べ物。 

 

66 Makanan kesukaanku. 

 
女 女性語 人称代名詞：私 - 

105.  じゃあ、私の好きな動

物は？ 

 

67 Kalau hewan kesukaan ku? 女 女性語 人称代名詞：私 - 

106.  ニホンザルだよ。 

 

67 Monyet Jepang kan? 

 
男 男性語 終助詞：よ - 

107.  じゃあ、私が一番好き

な飲み物は？ 

 

67 Kalau minuman yang 

paling aku suka?  

 

女 女性語 人称代名詞：私 - 

108.  ココア。さっきも飲ん

でたでしょ。忘れた

の？ 

67 Kokoa. Baru aja tadi 

minum loh. Sudah lupa?  

 

女 女性語 終助詞：の - 

109.  忘れちゃうものなの 68 Kamu  memang pelupa ya. 女 女性語 終助詞：ね、のよ - 
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ね。まあでも予想通

り。私たちが別れた理

由もそんなものよ。. 

 

Yah sudah kuduga. Alasan 

kita putus juga karena itu 

110.  そうかな.....  68 Begitu ya... 

 
男 男性語 終助詞：かな - 

111.  でもきっかけがあると

したら卒業旅行かもし

れないね。 

 

68 Tapi mungkin awal 

kerenggangan hubungan 

kita, saat kita wisata untuk 

kelulusan. 

 

女 女性語 終助詞：ね - 

112.  ブエノスアイレスか。

懐かしいね。 

 

68 Buenos Aires ya? Rasanya 

kangen ya. 

 

男 女性語 終助詞：ね √ 

113.  あなたは何を考えて

る？ 

 

76 Apa yang kamu pikirkan? 

 
女 女性語 人称代名詞：あなた - 

114.  僕は君のことを想って

る。 

 

76 Aku memikirkan tentang 

mu. 

 

男 男性語 人称代名詞：僕、君 - 

115.  私もあなたのことを想

ってる。 

 

76 Aku juga memikirkanmu 女 

 

女性語 人称代名詞：私、あ

なた 

- 

116.  これからどうする？ 

 

76 Setelah ini mau ngapain? 

 
男 男性語 動詞：する - 

117.  これからどうしよう？ 76 Setelah ini mau ngapain?  女 女性語 動詞：しよう - 
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118.  帰ったらどうする？ 

 

76 Setelah pulang mau 

ngapain? 

 

男 男性語 動詞：する - 

119.  帰ったらどうしよう？ 

 

76 Setalah pulang  mau 

ngapain? 

 

女 女性語 動詞：しよう - 

120.  それもいいかもしれな

いわね。 

 

77 Mungkin itu juga 

mengasikan.  

 

女 女性語 終助詞：わね - 

121.  私はココアを飲もうか

な。 

 

77 Aku lebih ingin minum 

kokoa. 

 

女 女性語 人称代名詞：私 

終助詞：かな 

- 

122.  今日さ。 

 

78 Hari ini... 

 
女 男性語 終助詞：さ √ 

123.  ごめんね、ひどいこと

ばかり言いちゃった。 

 

78 Maaf ya, aku selalu 

berkata kasar padamu. 

 

女 女性語 終助詞：ね - 

124.  いやいや、面白かった

よ。 

 

78 Tidak,tidak.. 

menyenangkan ko . 

 

男 男性語 感動詞：いやいや 

終助詞：よ 

 

- 

125.  でもね、あれ約束だか

ら。 

 

78 Tapi ya, itu janji kita. 

 
女 女性語 終助詞：ね - 

126.  今は別れるなんて想像

できないよ。 

78 Saat ini aku tidak bisa 

membayangkan untuk 
女 男性語 終助詞：よ √ 
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 putus denganmu. 

127.  死ぬ前に全部言ってや

った。あなたの嫌だっ

たところ。 

 

78 Sebelum kamu meninggal, 

aku telah mengatakan 

semuanya. Hal yang tak 

kusukai darimu. 

 

女 女性語 人称代名詞：あなた - 

128.  約束を守ってもらうの

はありがたいのだけれ

ど、死ぬ間際に聞くも

んじゃないね。 

 

79 Aku bersyukur kamu 

menepati janji,tapi 

sepertinya itu bukan 

sesuatu yang ingin 

kuketahui sebelum aku 

mati. 

 

男 女性語 終助詞：ね √ 

129.  あなた、もうすぐ死ぬ

んでしょ。 

 

79 Kamu, akan segera 

meninggal kan.  

 

女 女性語 人称代名詞：あなた - 

130.  最後にあなたの好きな

映画をここでかけてあ

げる。一緒に観よう。 

 

79 Untuk terakhir kalinya,  

akan ku perlihatkan film 

kesukaanmu di bioskop 

ini. Ayo kita tonton 

bersama. 

 

女 女性語 人称代名詞：あなた - 

131.  私が好きな場所は？ 80 Tempat kesukaanku? 

 
女 女性語 人称代名詞:私 - 

132.  何かを得るためには、

何かを失わなくては

ね。 

82 Untuk mendapatkan 

sesuatu, harus kehilangan 

sesuatu yang lain ya. 

 

女 女性語 終助詞：ね - 
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133.  死にたくないよ

－！！！ 

 

83 Aku tidak ingin 

meninggal! 

 

男 男性語 終助詞：よ - 

134.  こいつ...... 着替えてやが

る。 

 

83 Orang itu... datang 

kembali dengan ganti 

pakaian.  

 

男 男性語 人称代名詞：こいつ - 

135.  いや－デート、うらや

ましいなあ。 

 

84 Aduh yang habis kencan, 

bikin iri saja. 

 

男 男性語 終助詞：なあ - 

136.  でもマジメな話、まだ

まだ死にたくないっす

ね？生への執着、生ま

れてきましたよね？ 

 

84 Tapi, sebenarnya kamu 

belum ingin meninggal 

kan? Karena kamu 

menemukan obsesi untuk 

hidup kan? 

 

男 女性語 終助詞：ね、よね √ 

137.  そんでね、次！消すも

の決めたんですよ！ 

 

84 Terus, kamu sudah 

memutuskan apa yang  

selanjutnya ingin kamu 

hapus kan! 

 

男 男性語 終助詞：よ - 

138.  次はね、映画を消しま

せんか？あなたの命と

引き換えに。 

 

85 Apa selanjutnya kamu 

ingin mengahapus film 

untuk mengganti 

kehidupanmu? 

 

男 女性語 終助詞：ね 

人称代名詞：あなた 

√ 
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Lampiran 2. 

Presentase Penggunaan Pemarkah Danseigo dan Joseigo 

dalam Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara 

No. Struktur  Penanda Jumlah Presentase  

1 

人称代名詞 

僕 8 4.19% 

2 俺 1 0.52% 

3 私 9 4.71% 

4 アタシ 10 5.24% 

5 君 3 1.57% 

6 あなた 11 5.76% 

7 僕たち 1 0.52% 

8 こいつ 1 0.52% 

9 

終助詞 

なあ 12 6.28% 

10 かな/かなあ 3 1.57% 

11 さ 5 2.62% 

12 よ 27 14.14% 

13 ぞ 2 1.05% 

14 だろ 2 1.05% 

15 わ 1 0.52% 

16 わね 1 0.52% 

17 ね/ねえ 39 20.42% 

18 の 9 4.71% 

19 のね 1 0.52% 

20 のよ 3 1.57% 

21 かしら 3 1.57% 

22 よね 3 1.57% 

23 

感動詞 

わ！ 1 0.52% 

24 あ、あぁ 1 0.52% 

25 ふ～ん 2 1.05% 

26 え？ 2 1.05% 

27 まあ 6 3.14% 

28 ええ 1 0.52% 

29 そう 1 0.52% 

30 うーん 2 1.05% 

31 いや 7 3.66% 

32 いやいや 4 2.09% 

33 こらこら 2 1.05% 
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34 そうそう 1 0.52% 

35 名詞 お酒 1 0.52% 

36 

動詞 

する 2 1.05% 

37 しよう 2 1.05% 

38 やるぞ 1 0.52% 

  Jumlah   191 100.00% 
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Lampiran 3.  

 Presentase Danseigo yang Digunakan oleh Wanita  

dalam Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. 

 Presentase Joseigo yang Digunakan oleh Pria 

 dalam Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara 

 

No Struktur Penyimpangan  Jumlah Presentase 

1 終助詞 なあ 1 14.29% 

2 

 

よ 2 28.57% 

3 

 

さ 2 28.57% 

4 感動詞 こらこら 2 28.57% 

    Jumlah  7 100.00% 

No. Struktur  Penyimpangan Jumlah Presentase  

1 

人称代名詞 

アタシ 8 19.05% 

2 私 1 2.38% 

3 あなた 3 7.14% 

4 

終助詞 

の 3 7.14% 

5 ね/ねえ 19 45.24% 

6 よね 2 4.76% 

7 

感動詞 

ええ 1 2.38% 

8 まあ 5 11.90% 

  Jumlah 42 100.00% 


