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ABSTRAK 
 

Titis. Kristina, 2011. “Perbedaan Penggunaan Partikel は(wa) dan が(ga) dalam Buku 
Cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi”. Skripsi. Prodi Pendidikan Bahasa 
Jepang. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Rina Supriatnaningsih, M. Pd. dan Dyah 
Prasetyani, S. S, M. Pd 

Kata Kunci : partikel, partikel は(wa), partikel が(ga) 
Salah satu unsur pembentuk kalimat dalam bahasa Jepang adalah joshi 

(partikel). Partikel は(wa) dan が(ga) dalam pembentukan kalimat bahasa Jepang 
sering membuat kebingungan pada penulis. Kebingungan tersebut terjadi ketika 
membuat suatu kalimat, apakah は(wa) atau が(ga) yang dipakai sebagai penanda 
dari subyek dan topiknya, karena jika tidak tepat dalam menempatkan partikel 
tersebut dapat menimbulkan salah arti. Hal inilah yang mendasari  penulis 
mengangkat tema Perbedaan Penggunaan Partikel は(wa) dan が(ga) dalam Buku 
Cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi sebagai judul penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan partikel は(wa) atau が
(ga), serta perbedaan penggunaan partikel は(wa) atau が(ga) yang terdapat dalam 
buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu setiap 
kalimat dimana terdapat partikel は(wa) dan が(ga) dalam buku cerita Monsutaa 
Hoteru de Natsuyasumi dijelaskan mengenai penggunaannya. Sumber data yang 
digunakan adalah buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi. Obyek data adalah 
penggunaan partikel は(wa) dan が(ga) yang terdapat dalam buku cerita ini. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka yaitu penulis menggunakan 
sumber tertulis berupa buku cerita berjudul Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi untuk 
mengumpulkan data tentang penggunaan partikel は(wa) dan が(ga) yang terdapat 
dalam buku cerita tersebut. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
pilah unsur penentu.  

Penggunaan partikel は (wa) dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de 
Natsuyasumi terdapat 89 kalimat. Penggunaan partikel が(ga) dalam buku cerita 
Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi terdapat  60 kalimat. Perbedaan partikel は(wa) 
dan が(ga) dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi adalah: partikel wa 
digunakan untuk menunjukkan topik, membandingkan dan menjelaskan dua buah 
topik, menjangkau seluruh kalimat, tidak menunjukkan kejiwaan dan penginderaan, 
menunjukkan pemilik, tidak menunjukkan perlawanan, tidak memotong kalimat 
sebelumnya dan tidak menunjukkan perasaan tidak tenang atau santai, tidak bisa 
diganti dengan partikel no. Partikel ga digunakan untuk menunjukkan subyek, tidak 
bisa untuk membandingkan dan menjelaskan dua buah topik, menunjukkan kejiwaan 
dan penginderaan, menunjukkan sesuatu yang dimiliki, menunjukkan perlawanan, 
memotong kalimat sebelumnya dan menunjukkan perasaan tenang atau santai, bisa 
diganti dengan partikel no. 
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RANGKUMAN 
 
Titis. Kristina, 2011. “Perbedaan Penggunaan Partikel は(wa) dan が(ga) dalam 

Buku Cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi”. Skripsi. Prodi Pendidikan 
Bahasa Jepang. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Rina Supriatnaningsih, M. 
Pd. dan Dyah Prasetyani, S. S, M. Pd 

 
Kata Kunci : partikel, partikel は(wa), partikel が(ga) 
 
I. Latar Belakang 

 
Salah satu unsur pembentuk kalimat dalam bahasa Jepang adalah partikel 

atau joshi. Beberapa contoh partikel yang sering digunakan dalam bahasa 

Jepang antara lain wa, ga, no, ni, de dan lain sebagainya. Setiap pertikel dalam 

bahasa Jepang memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda.  Partikel は

(wa) dan が(ga) adalah dua partikel yang dalam pembentukan kalimat bahasa 

Jepang sering membuat kebingungan pada penulis. Kebingungan tersebut 

terjadi ketika membuat suatu kalimat, apakah は(wa) atau が(ga) yang dipakai 

sebagai penanda dari subyek dan topiknya. Hal inilah yang mendasari  penulis 

mengangkat tema Perbedaan Penggunaan Partikel は(wa) dan が(ga) dalam 

Buku Cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi sebagai judul penelitian.   

Dalam penelitian ini penulis memilih buku cerita berjudul Monsutaa 

Hoteru de Natsuyasumi karena di dalam buku ini banyak menggunakan partikel 

は (wa) dan が (ga), selain itu bahasa yang digunakan pengarang dalam buku 

cerita ini sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Hal tersebut yang 

mendasari buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi dipilih sebagai sumber 

penelitian. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan partikel

は (wa) dan が(ga) dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi serta 

perbedaan penggunaan partikel は (wa) dan が(ga) dalam buku cerita tersebut. 

II. Landasan Teori 
 

Menurut Hirai dalam Sudjianto joshi (partikel) adalah kelas kata yang 

termasuk fuzokugo yang dipakai setelah suatu kata untuk menunjukkan 

hubungan antara kata tersebut dengan kata lain serta untuk menambah arti kata 

tersebut lebih jelas lagi. Contoh joshi (partikel) antara lain wa, ga, no, ni, de, 

kara, made dan sebagainya. Partikel (joshi) は (wa) dan が (ga) termasuk 

dalam kelas kata fuzokugo yaitu jenis kelas kata bahasa Jepang yang tidak bisa 

berdiri sendiri. Miyoshi, Yoshigi, dan Yonezawa (2001: 10-16) menjelaskan 

tentang fungsi dari kedua partikel は (wa) dan が (ga) sebagai berikut:  

a. Partikel は (wa) 

1. 説明や  判断の  主題を  示すとき  
Menunjukkan topik yang berupa penjelasan atau perkiraan. 

2. 主題に  ついて、ある情態を  説明するとき (~は~が) 
Menjelaskan suatu keadaan tentang topiknya. (dalam pola: ~ wa ~ ga) 

3. 二つの  主題を  対比して  説明するとき (Aは~, B は~) 
Membandingkan dan menjelaskan dua buah topik. (dalam pola: A wa~, B 
wa~) 

4. 限定された主題に  つけるとき 
Diletakkan pada topik yang dibatasi. 

5. 一つの  ことを  取り上げて  強調するとき 
Mengangkat dan menekankan suatu hal. 

6. 述語を  強調するとき  (動詞、形容詞) 
Menekankan predikat. (Kata Kerja, Kata Sifat) 

7. 文全体に  及ぶ「は」(文末の  述語表現に  かかる)  
Menjangkau seluruh kalimat. (tergantung pada pengungkapan subyek di 
akhir kalimat). 
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b. Partikel が (ga) 

1. 自動詞の  主語に  なるとき 
Menjadi subyek  dalam kalimat intransitif (keberadaan, gejala alam, gejala 
suatu benda, perbuatan orang). 

2. 主題の  ある状態の  主語に  つけるとき  (~は~が~) 
Diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan dari sebuah topik. 
(dalam pola (~wa~ga) 

3. 能力 (可能、上手・下手、理解、etc) を  表すとき 
Menunjukkan kemampuan (kemungkinan, ke-bisa-an&ke-tidakbisa-an, 
pengertian, dan lain-lain). 

4. 心理 (願望、関心、etc) を  表すとき 
Menunjukkan kejiwaan (keinginan, perhatian, dan lain-lain). 

5. 感覚を  表すとき 
Menunjukkan penginderaan. 

6. 所有を  表すとき 
Menunjukkan kepemilikan. 

7. 逆接 (「しかし」の  意味) に  使うとき  
Dipakai saat menunjukkan perlawanan. (artinya: “tetapi”) 

8. 後ろの  文を  省略して、不安や  軽い感動を  表すとき 
Memotong kalimat sebelumnya dan menunjukkan perasaan tidak tenang 
atau santai. 

9. 名詞を  修飾する文の  主語に  つける「が」 
Diletakkan pada subyek dalam kalimat yang membentuk Kata Benda.  
 

III. Metode Penelitian 
 
a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

diskriptif kualitatif yaitu setiap kalimat yang terdapat partikel は (wa) dan が 

(ga) yang terdapat dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi 

dijelaskan mengenai penggunaannya dalam kalimat tersebut. 
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b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku cerita 

Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi karya Kashiwaba Sachiko yang terbit tahun 

1993. 

c. Objek Data 

Obyek data dalam penelitian ini adalah penggunaan partikel は(wa) dan が

(ga) yang terdapat dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka yaitu 

penulis menggunakan sumber tertulis berupa buku cerita berjudul Monsutaa 

Hoteru de Natsuyasumi untuk mengumpulkan data tentang penggunaan partikel 

は(wa) dan が(ga) yang terdapat dalam buku cerita tersebut.  

e. Teknik Analisis Data 
 
Penulis menggunakan teknik analisis data pilah unsur penentu yaitu penulis 

memilah-milah setiap kalimat yang ada dalam buku cerita Monsutā Hoteru de 

Natsuyasumi yang di dalamnya terdapat partikel は(wa) dan が(ga) kemudian 

menganalisis penggunaan partikel tersebut. 

IV. Hasil 
 
Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu: 
 
1. Penggunaan partikel は (wa) dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de 

Natsuyasumi terdapat 89 kalimat.  
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2. Penggunaan  partikel が(ga) dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de 

Natsuyasumi terdapat 60 kalimat. 

3. Perbedaan partikel は(wa) dan が(ga)   dalam buku cerita Monsutaa 

Hoteru de Natsuyasumi adalah: 

Partikel は(wa) Partikel が (ga) 
Menunjukkan topik. Menunjukkan subyek. 
Membandingkan dan menjelaskan dua 
buah topik. 

Tidak bisa untuk membandingkan dan 
menjelaskan dua buah topik. 

Menjangkau seluruh kalimat. Tidak menjangkau seluruh kalimat. 
Tidak menunjukkan kejiwaan; 
penginderaan. 

Menunjukkan kejiwaan; penginderaan. 

Menunjukkan pemilik. Menunjukkan sesuatu yang dimiliki.  
Tidak menunjukkan perlawanan. Menunjukkan perlawanan. 
Tidak memotong kalimat sebelumnya 
dan tidak menunjukkan perasaan tidak 
tenang atau santai. 

Memotong kalimat sebelumnya dan 
menunjukkan perasaan tenang atau 
santai. 

Tidak bisa diganti dengan partikel の 
(no). 

Bisa diganti dengan partikel の (no). 
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まとめ 
 
 

モンスターホテルで夏休みにおける「は」と「が」の相違点 
 
 

I. 背景 
 
助詞は日本語の文の結成の要素である。日本語の助詞はたくさんあり、

例えば「に」や「が」や「は」や「の」などである。自分の経験は文を作る

とき、「は」と「が」の助詞を使うのがよくこんらんする。そのこんらんす

るのは、主語文では「は」を使うか「が」を使うのである。ほかには、読み

物を翻訳するとき、訳する時には違う意味になった。それで「モンスターホ

テルで夏休みにおける「は」と「が」の相違点」のテーマを選んだ。 

 本論文はモンスターホテルで夏休みの絵本を選んだ理由は、この絵本

では、言葉が分かりやすい、そして「は」と「が」の助詞がよく使うからで

ある。 

 研究の目的はモンスターホテルで夏休みの絵本における「は」と

「が」の使用と「は」と「が」の使用の相違点を知るためである。 

II. 基礎的な理論 

ひらい（１９８２）によると助詞は付属語で単語の後ろに付けて、そ

の単語とほかの単語の関係を示て、そしてその単語の意味が食わしくさせる

ためのである。助詞は例えば「で」や「は」や「に」や「の」や「が」など

である。「は」と「が」は付属語である。 
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それは日本語の自立できない品詞である。みよし、よしぎ、よねざわ（２０

０１）によると「は」と「が」の相違点は： 

a. 「は」  

1. 説明や  判断の  主題を  示すとき  

2. 主題に  ついて、ある情態を  説明するとき (～は～が) 

3. 二つの  主題を  対比して  説明するとき (Aは～, B は～) 

4. 限定された主題に  つけるとき 

5. 一つの  ことを  取り上げて  強調するとき 

6. 述語を  強調するとき  (動詞、形容詞) 

7. 文全体に  及ぶ「は」(文末の  述語表現に  かかる)  

b. 「 が」 

1. 自動詞の  主語に  なるとき 

2. 主題の  ある状態の  主語に  つけるとき  (～は～が～) 

3. 能力 (可能、上手・下手、理解、etc) を  表すとき 

4. 心理 (願望、関心、etc) を  表すとき 

5. 感覚を  表すとき 

6. 所有を  表すとき 

7. 逆接 (「しかし」の  意味) に  使うとき 

8. 後ろの  文を  省略して、不安や  軽い感動を  表すとき 

9. 名詞を  修飾する文の  主語に  つける「が」 
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III. 研究の方法 
 
a. 研究のアプローチ 

研究の方法はデスクリプティフクアリタティフアプローチを使う。

モンスターホテルで夏休みの文における「は」と「が」の使用を

説明する。 

b. データの出所 

データの出所は１９９３の「モンスターホテルで夏休み」の絵本

である。筆者は柏葉幸子である。  

c. データの目標 

データの目標はモンスターホテルで夏休みにおける「は」と

「が」の使用である。 

d. データの収集 

データの収集は図書的である。モンスターホテルで夏休みを書か

れた出所使った。その絵本には「は」と「が」に書いてある助詞

の使用を集めるためである。 
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e. データの分析 

データの分析は決め物の原素の分配である。モンスターホテルで

夏休みにおける「は」と「が」のある文を選んだ。それから、そ

の文の助詞の使用を分析する。 

IV. 研究の結果 

本論文の研究の結果は： 

１． モンスターホテルで夏休みにおける「は」の使用は８９文があ

る。 

２． モンスターホテルで夏休みにおける「が」の使用は６０文があ

る。 

３． モンスターホテルで夏休みにおける「は」と「が」の使用の相

違点は： 

「は」 「が」 

説明や判断の主題を示すとき。 自動詞の主語になるとき。 

二つの主題を対比して説明すると

き。 

二つの主題を対比して説明しな

い。 

文全体に及ぶ「は」文末の述語表

現にかかる 

文全体に及ぶ「は」文末の述語

表現にかけない。 

心理(願望、関心、etc)を表しな 心理(願望、関心、etc)を表すと
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い。 き。 

感覚を表しない。 感覚を表すとき。 

所有者を表す。 所有物を表す。 

逆接(「しかし」の意味)に使わな

い。 

逆接(「しかし」の意味)に使う

とき。 

後ろの文を省略して、不安や軽い

感動を表しない。 

後ろの文を省略して、不安や軽

い感動を表すとき。 

「の」を代われない。 「の」を代われる。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu unsur pembentuk kalimat dalam bahasa Jepang adalah partikel 

atau sering juga dikenal dengan istilah joshi.  Contoh partikel yang sering 

digunakan dalam Bahasa Jepang antara lain wa, ga, no, ni, de, kara, made dan 

lain sebagainya.  Masing-masing dari partikel tersebut mempunyai fungsi yang 

berbeda-beda.  

Dalam kalimat bahasa Jepang, banyak menggunakan partikel diantaranya 

partikel は(wa) dan が(ga). Misalnya saja pada kalimat “Watashi wa Erin 

desu” watashi yang berarti saya, Erin adalah nama orang, sedangkan partikel

は wa pada kalimat ini adalah partikel atau joshi yang memiliki fungsi sebagai 

penanda topik yaitu watashi, dan desu yang berfungsi sebagai penekanan pada 

akhir kalimat. Jadi kalimat “Watashi wa Erin desu” boleh diartikan saya adalah 

Erin. Contoh kalimat lain misalnya “Enpitsu ga arimasu” enpitsu adalah pensil, 

arimasu mempunyai arti ada untuk benda mati, dan partikel が(ga) yang dalam 

kalimat ini berfungsi sebagai joshi penanda subyek.  

 Partikel は(wa) dan が(ga) dalam pembentukan kalimat bahasa Jepang 

sering membuat kebingungan pada penulis. Terkadang kebingungan tersebut 

terjadi ketika akan membuat suatu kalimat, apakah harus menggunakan は(wa) 

atau が(ga) sebagai penanda dari subyek dan topik, karena jika tidak tepat 
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dalam menempatkan partikel tersebut dapat menimbulkan salah arti, misalnya 

kalimat neko wa suki desu (kucing suka) dengan neko yang berfungsi sebagai 

topik,dan kalimat neko ga suki desu (suka kucing) dengan neko sebagai subyek.  

Contoh penggunaan partikel は(wa) di antaranya adalah menunjukkan 

topik yang berupa penjelasan atau perkiraan, dan berikut adalah contoh 

kalimatnya ” Kare (topik) wa sinsetsu na hito desu (penjelasan)” (dia (laki-

laki) adalah orang yang ramah). Penggunaan partikel が (ga) di antaranya 

adalah diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan dari sebuah topik. 

(dalam pola (~wa~ga)), contoh kalimatnya “Zou (topik) wa me (subyek) ga 

chiisai (keadaan)” (gajah matanya sipit). Dalam contoh kalimat penggunaan 

partikel が(ga), antara は(wa) dan が(ga) mempunyai kegunaan yang berbeda, 

が(wa) sebagai penanda topik dan が (ga) sebagai penanda subyek.  

Dalam suatu kalimat tertentu antara は(wa) dan が (ga) tidak bisa saling 

menggantikan satu dengan yang lain, misalnya seperti kalimat di atas “Zou wa 

me ga chiisai” (gajah matanya sipit), antara partikel は (wa) dan が (ga) 

tidak bisa saling bertukar tempat atau saling menggantikan satu dengan yang 

lain karena memang pola yang digunakan adalah ~wa~ga. Hal inilah yang 

mendasari  penulis mengangkat tema Perbedaan Penggunaan Partikel は 

(wa) dan が (ga) dalam Buku Cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi 

sebagai judul penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis memilih buku cerita berjudul Monsutaa 

Hoteru de Natsuyasumi karena di dalam buku ini banyak menggunakan partikel  
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は (wa) dan が (ga), selain itu bahasa yang digunakan pengarang dalam buku 

cerita ini sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Hal tersebut yang 

mendasari buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi dipilih sebagai sumber 

penelitian. 

1.2 Penegasan Istilah 

Partikel atau joshi adalah kelas kata yang termasuk fuzokugo (kata yang 

tidak bisa berdiri sendiri) yang dipakai setelah suatu kata untuk menunjukkan 

hubungan antara kata tersebut dengan kata lain serta untuk menambah arti kata 

tersebut lebih jelas lagi (Sudjianto, 2004 :181). 

Partikel は(wa) merupakan satu dari sekian banyak partikel dalam bahasa 

Jepang. Partikel ini tidak mempunyai arti jika berdiri sendiri, sehingga harus 

bergabung dengan kata lain atau kalimat agar mempunyai makna. 

Partikel が(ga) adalah salah satu partikel dalam bahasa Jepang yang tidak 

mempunyai arti jika berdiri sendiri. Bahasa Jepang dikenal sebagai bahasa yang 

menonjolkan subyek dan topik, jika subyek yang ditonjolkan akan hadir 

partikel が(ga) (Sutedi, 2009: 109). 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penggunaan partikel は (wa) dalam buku cerita Monsutā Hoteru 

de Natsuyasumi. 
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2. Bagaimana penggunaan partikel が (ga) dalam buku cerita Monsutā Hoteru 

de Natsuyasumi. 

3. Apa perbedaan penggunaan partikel は (wa) dan が (ga) dalam buku cerita 

Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penggunaan partikel は (wa) dalam buku cerita Monsutā 

Hoteru de Natsuyasumi. 

2. Untuk mengetahui penggunaan partikel が (ga) dalam buku cerita Monsutā 

Hoteru de Natsuyasumi. 

3. Untuk mengetahui perbedaan penggunaan partikel は (wa) dan が (ga) 

dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ataupun referensi 

bagi para mahasiswa UNNES khususnya mahasiswa Jurusan Bahasa Asing 

Prodi Bahasa Jepang yang akan mengadakan penelitian tentang partikel atau 

joshi.  

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Landasan teori yang menguraikan tentang kelas kata bahasa 

Jepang, partikel, partikel は (wa) dan が (ga). 

BAB III Metode penelitian uraian mengenai pendekatan penelitian, objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV Membahas tentang hasil analisis penggunaan partikel は (wa) dan 

が (ga) yang terdapat dalam buku cerita yang berjudul Monsutā 

Hoteru de Natsuyasumi. 

BAB V Penutup berisi simpulan dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kelas Kata Bahasa Jepang 

Bahasa Jepang tidak berbeda dengan bahasa Indonesia yang 

mengklasifikasikan kata menjadi beberapa kelas kata. Klasifikasi kelas kata 

dalam bahasa Jepang menurut Murakami dalam Sudjianto terbagi menjadi dua 

bagian besar yaitu jiritsugo (kata yang bisa berdiri sendiri) dan fuzokugo (kata 

yang tidak bisa berdiri sendiri).  

Jiritsugo diklasifikasikan lagi menjadi delapan yaitu dooshi (kata kerja) 

contohnya taberu, nomu; keiyooshi (kata sifat-i) yang termasuk kata jenis ini 

contohnya muzukashii, oishii; keiyoodooshi (kata sifat-na) seperti kirei-na, 

yumei-na; meishi (kata benda) contohnya watashi, anata; fukushi (kata 

keterangan) seperti totemo, kanarazu; rentaishi (kata atributif) contohnya kono, 

ano; setsuzokushi (kata sambung) contohnya kata sorede, soreni; dan 

kandooshi (kata seru) seperti hai, iie. 

Fuzokugo terbagi menjadi dua kategori yaitu jodooshi (kata kerja bantu) 

contohnya seperti –masu, desu dan yang termasuk kategori kedua dari fuzokugo 

adalah joshi (partikel) seperti wa dan ga. Berikut ini adalah bagan klasifikasi 

kelas kata bahasa Jepang menurut Murakami dalam Sudjianto (2004:147). 
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                    dooshi  
    Mengenal konjugasi/ deklinasi …….. menjadi predikat …………………….. ..Yoogen……….    keiyooshi  
                  keiyoodooshi 

Jiritsugo   
 

           Menjadi subyek …………….…Taigen ……………………..… meishi 
Tidak mengenal konjugasi/          menerangkan yoogen …….. fukushi 
deklinasi       menjadi keterangan   

            

menerangkan taigen …….... rentaishi 
  Tango           Tidak menjadi subyek                menjadi penyambung …. setsuzokushi 

            tidak menjadi keterangan    
    
 

Tidak menjadi penyambung ... kandooshi 
    Mengenal konjugasi/ deklinasi……………………………………………. jodooshi 
  Fuzokugo  
 
 
    Tidak mengenal konjugasi/ deklinasi …...……………………………….. joshi 
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2.2 Partikel dalam Bahasa Jepang 

Partikel atau joshi merupakan salah satu kelas kata bahasa Jepang yaitu 

fuzokugo yang tidak mengalami perubahan. Menurut Hirai dalam Sudjianto 

joshi adalah kelas kata yang termasuk fuzokugo yang dipakai setelah suatu kata 

untuk menunjukkan hubungan antara kata tersebut dengan kata lain serta untuk 

menambah arti kata tersebut lebih jelas lagi.  

Jenis-jenis joshi 

Berdasarkan penggunaannya joshi dapat dibagi menjadi empat macam 

(Hirai dalam Sudjianto, 2004:181). 

1. Kakujoshi (kata bantu kasus) 

Joshi yang termasuk kakujoshi pada umumnya dipakai setelah nomina 

untuk menunjukkan hubungan antara nomina tersebut dengan kata 

lainnya. Joshi yang termasuk kelompok ini misalnya ga, no, o, ni, e, to, 

yori, kara, de, dan ya. 

2. Setsuzokujoshi (kata bantu sambung) 

Joshi yang termasuk setsuzokujoshi dipakai setelah yoogen (dooshi, i-

keiyoshi,na-keiyoshi) atau setelah jodooshi untuk melanjutkan kata-kata 

yang ada sebelumnya terhadap kata-kata yang ada pada bagian 

berikutnya. Joshi yang termasuk kelompok ini misalnya ba, to, keredo, 

keredomo, ga, kara, shi, temo(demo), te (de), nagara, tari (dari), noni, 

dan node. 
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3. Fukujoshi (kata bantu tambahan) 

Joshi yang termasuk kelompok fukujoshi dipakai setelah berbagai macam 

kata. Seperti kelas kata fukushi, fukujoshi berkaitan erat dengan bagian 

kata berikutnya. Joshi yang termasuk dalam kelompok ini misalnya wa, 

no, koso, sae, demo, shika, made, bakari, dake, hodo, kurai (gurai), nado, 

nari, yara, ka, dan zutsu.  

4. Shuujoshi (kata bantu penutup) 

Joshi yang termasuk shuujoshi pada umumnya dipakai setelah berbagai 

macam kata pada bagian akhir kalimat untuk menyatakan suatu 

pertanyaan, larangan, seruan, rasa haru, dan sebagainya. Joshi yang 

termasuk kelompok ini misalnya ka, kashira, na, naa, zo, tomo, yo, ne, 

wa, no, dan sa. 

2.3 Partikel は (wa) dan が (ga) 

Partikel (joshi) は (wa) dan が (ga) termasuk dalam kelas kata fuzokugo 

yaitu jenis kelas kata bahasa Jepang yang tidak bisa berdiri sendiri. Dipakai 

setelah suatu kata untuk menunjukkan hubungan antara kata tersebut dengan 

kata lain. Miyoshi, Yoshigi, dan Yonezawa (2001) menjelaskan tentang fungsi 

dari kedua partikel は (wa) dan が (ga) sebagai berikut: 

2.3.1 Partikel は (wa) 

a. 何か 説明や  判断の  ときに  使う「は」  
Dipakai saat memperkirakan atau menjelaskan sesuatu  
 
(1) 説明や  判断の  主題を  示すとき  
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Menunjukkan topik yang berupa penjelasan atau perkiraan (nama, 
definisi, fakta, kebiasaan, menunjukkan tempat, anggapan, anggapan-
penyangkalan). 
Contoh kalimat: 
 わたしは  山川 花子  です。 

Saya Hanako Yamanaka 
 彼は  親切な 人  だ。  

Dia (laki-laki) orang yang ramah 
 

 (2) 主題に  ついて、ある情態を  説明するとき (～は～が) 
 Menjelaskan suatu keadaan tentang topiknya. (dalam pola: ~ wa ~ ga) 
 Contoh kalimat: 

 花子は  目が  大きい。 
Hanako matanya besar 

  
(3) 二つの 主題を 対比して 説明するとき (Aは～, B は～) 
Membandingkan dan menjelaskan dua buah topik. (dalam pola: A 
wa~, B wa~) 
Contoh kalimat: 
 魚は  食べますが、肉は  食べません。 

Doyan ikan tetapi tidak doyan daging 
 

b. 話し手たちの  頭の  中に  浮かんでいるものに  つける「は」 
Diletakkan pada suatu hal yang terbayang dalam pikiran pembicara. 
 
(1) 話の  中で   2 度目に  出るとき 
Dipakai saat muncul dua kali dalam suatu kalimat. 
Contoh kalimat: 
 きのう  友達に  会いました。その友達は  来月  ハワイに  

行きます。 
Kemarin saya menemui teman. Teman saya itu bulan depan akan 
pergi ke Hawaii 

 
(2) 限定された主題に  つけるとき 
Diletakkan pada topik yang dibatasi. 
Contoh kalimat: 
 あのきれいな ぼうし は   だれの  ですか。 

 
  Topi yang bagus itu milik siapa? 
 

c.  強調するときに  使う 
Memberikan penekanan. 
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(1) 一つの  ことを  取り上げて  強調するとき 
Mengangkat dan menekankan suatu hal. 
Contoh kalimat: 
 いつも  おそく  帰るので、今日は  早く  帰ります。 

Karena selalu pulang terlambat, hari ini akan pulang cepat.  
 
(2) 述語を  強調するとき  (動詞、形容詞) 
Menekankan predikat. (Kata Kerja, Kata Sifat) 
Contoh kalimat: 
 「すしを  食べますか。」 

「食べは  しますが、好き  ではありません。」 
  “Apakah anda doyan Sushi?”. 

 “Doyan, tapi tidak suka.”. 
 
 あのホテルは  静か  ではあった。 (～では ある) 

 Hotel itu sepi. 
 

d. 文全体に  及ぶ「は」(文末の  述語表現に  かかる)  
Menjangkau seluruh kalimat. (tergantung pada pengungkapan subyek di 
akhir kalimat). 
Contoh kalimat: 
 彼は  わたしが 困った時に、いつでも  わたしを  助けて く

れた。 
 

Dia (laki-laki) saat aku susah selalu membantuku. 
 

2.3.2 Partikel が (ga) 
 

e. 起きている事実を  そのまま  述べるときに  使う「が」 
Dipakai ketika mengungkapkan kenyataan yang terjadi apa adanya.  
 
(1) 自動詞の  主語に  なるとき 
Menjadi subyek  dalam kalimat intransitif (keberadaan, gejala alam, 
gejala suatu benda, perbuatan orang). 
Contoh kalimat: 
 公園に  人が  おおぜい  います。 
 Di taman ada banyak orang. 
 
(2) 主題の  ある状態の  主語に  つけるとき  (～は～が～) 
Diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan dari sebuah topik. 
(dalam pola (~wa~ga) 
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Contoh kalimat: 
 ぞうは  目が  小さい。 

Gajah matanya kecil. 
 

f.  話し手たちの  頭の中に  浮かんでいないものに  つける

「が」 
Diletakkan pada hal yang tidak terbayang dalam pikiran pembicara. 
 
(1) 話に  初めて出すものに  つけるとき。 
Diletakkan pada hal yang keluar pertama kali dalam suatu cerita. 
Contoh kalimat: 
 あそこに きれいな女の 人が いますね。あの人は だれ です

か。」(初出―存在の提示) 
 “Di sana ada orang kan? Orang itu siapa?”.  (penanda 

kemunculan pertama-keberadaan) 
 
(2) 疑問詞に  つけるとき 
Diletakkan pada kata tanya. 
Contoh kalimat:  
 パーティーに  だれが  来ましたか。 

Siapa yang datang ke pesta? 
 

g.  能力を  伴わない述語の  対象に  つける「が」 
Diletakkan pada obyek dari suatu predikat yang bukan berupa gerakan. 
 
(1) 能力 (可能、上手・下手、理解、etc) を  表すとき 
Menunjukkan kemampuan (kemungkinan, ke-bisa-an&ke-tidakbisa-an, 
pengertian, dan lain-lain). 
Contoh kalimat: 
 彼は  テニスが  下手  です。参考テニスを  する。 
 Dia (laki-laki) tidak bisa tenis.    bermain tenis 
 
(2) 心理 (願望、関心、etc) を  表すとき 
Menunjukkan kejiwaan (keinginan, perhatian, dan lain-lain). 
Contoh kalimat: 
 わたしは  きれいな 服が  ほしい。 
 Saya ingin pakaian yang indah. 
 
(3) 感覚を  表すとき 
Menunjukkan penginderaan. 
Contoh kalimat: 
 へやから  東京タワーが  見えます。 

Dari kamar terlihat Tokyo Tower. 
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(4) 所有を  表すとき 
Menunjukkan kepemilikan. 
Contoh kalimat: 
 わたしは  車が  3 台  あります。 

Saya punya tiga buah mobil. 
  

h.  前の文と  後ろの  文を  つなぐ「が」 
Menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. 
 
(1) 逆接 (「しかし」の  意味) に  使うとき  
Dipakai saat menunjukkan perlawanan. (artinya: “tetapi”) 
Contoh kalimat: 
 あのレストランは  高い  ですが、まずい  です。 

Restoran itu mahal tetapi (masakannya) tidak enak. 
 
(2) 前置きの  あとに  つけるとき 
Diletakkan setelah anak kalimat. 
Contoh kalimat: 
 つまらないもの  ですが、どうぞ  めしあがってください。 

Maaf mungkin tidak enak, silahkan dimakan. 
 
(3) 二つの  ことを  並べて 出すとき 
Mengurutkan dan memunculkan dua buah hal. 
Contoh kalimat: 
 彼は  性格も  いいが  頭も  いい。 

Dia (laki-laki) perilakunya baik dan pintar. 
 
(4) 後ろの  文を  省略して、不安や  軽い感動を  表すとき 
Memotong kalimat sebelumnya dan menunjukkan perasaan tidak tenang 
atau santai. 
Contoh kalimat: 
 あの人  一日でも  早く  結婚したいん  ですが。 

Dalam sehari saya ingin segera menikah dengan orang itu. 
 

i.  名詞を  修飾する文の  主語に  つける「が」 
Diletakkan pada subyek dalam kalimat yang membentuk Kata Benda.  
Contoh kalimat: 
 わたしは  彼が  つくった映画を  見ました。 

 (の) 
Saya melihat film yang dia (laki-laki) buat. 
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2.4  Sinopsis Cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi 

Buku cerita Monsuta Hoteru de Natsuyasumi ini mengisahkan tentang 

setan kecil bernama ”onbubu” mendapat tugas dari sekolahnya untuk pergi ke 

tempat bernama Hotel Monster di kota. Onbubu pergi ke Hotel Monster 

tersebut sendiri tanpa ditemani seorangpun saat libur musim panas. Dengan 

keberaniannya, ia mengerjakan tugas tersebut. Selama perjalanan menuju 

tempat bernama hotel Monsutaa tersebut dia menaiki punggung orang yang 

ditemuinya. Orang yang ditemuinya tersebut antara lain seorang nenek yang 

ingin pergi ke pasar, seorang mahasiswa yang baru saja pulang kuliah dan 

masih banyak lagi.  

Setiap kali dia turun dari punggung orang yang ditumpanginya itu, ia 

selalu mengucapkan terima kasih sambil membungkukkan badannya. Karena 

belum pernah pergi ke Hotel Monster, Onbubu tersesat dan bertemu dengan 

seorang anak perempuan bernama Mayumi. Dan akhirnya Onbubu memutuskan 

untuk pulang ke rumah Mayumi si anak perempuan tadi. Saat melihat Mayumi 

sedang bercengkerama bersama dengan keluarganya, Onbubu tiba-tiba teringat 

kedua orang tuanya yang telah menantinya di Hotel Monster.  

Tanpa disengaja, saat Mayumi pergi untuk bertemu dengan teman 

sekelasnya. Onbubu mengikutinya, dan ternyata tempat yang menjadi tujuan 

Mayumi adalah Hotel Monster. Akhirnya Onbubu pun menemukan hotel yang 

ia cari dan juga kedua orang tuanya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

diskriptif kualitatif yaitu setiap kalimat yang terdapat partikel は (wa) dan が 

(ga) yang terdapat dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi 

dijelaskan mengenai penggunaannya dalam kalimat tersebut. 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku cerita 

Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi karya Kashiwaba Sachiko yang terbit tahun 

1993. 

3.3 Obyek Data 

Obyek data dalam penelitian ini adalah penggunaan partikel は(wa) dan 

が(ga) yang terdapat dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de Natsuyasumi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka yaitu 

penulis menggunakan sumber tertulis berupa buku cerita berjudul Monsutaa 
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Hoteru de Natsuyasumi untuk mengumpulkan data tentang penggunaan partikel 

は(wa) dan が(ga) yang terdapat dalam buku cerita tersebut.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Di sini penulis menggunakan teknik analisis data pilah unsur penentu 

yaitu dengan cara memilah-milah satuan kabahasaan yang dianalisis dengan 

daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya (Kesuma 2007: 

51). Penulis memilah-milah setiap kalimat yang ada dalam buku cerita Monsutā 

Hoteru de Natsuyasumi yang di dalamnya terdapat partikel は(wa) dan が(ga) 

kemudian menganalisis penggunaan partikel tersebut. 

Berikut dijelaskan contoh analisis data dalam penelitian ini, dengan 

menggunakan kartu data sebagai berikut: 

Kartu data untuk partikel は (wa): 

6. Tabel Penggunaan Partikel は (wa) 
 
 
 

No 

 
 
 
Hal 

 
 
 

Kalimat 

Penggunaan 
 

a 
 

b 
 

c 
 

d 
 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2  

6 6-7 Data: 
オブリーさんは おんぶおばけ。 
(oburiisan wa onbuobake) 
 
Terjemahan: 
Onburii adalah hantu (yang suka 
merangkul punggung orang). 
 

 
√ 
 
 

       

 
Keterangan tabel: 
 
a : Dipakai saat memperkirakan atau menjelaskan sesuatu. 
a1 : Menunjukkan topik yang berupa penjelasan atau perkiraan. 
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a2 : Menjelaskan suatu keadaan tentang topiknya (dalam pola: ~ wa ~ ga)  
a3 : Membandingkan dan menjelaskan dua buah topik (dalam pola: A wa~,  
  B wa~) 
b : Diletakkan pada suatu hal yang terbayang dalam pikiran pembicara.  
b1 : Dipakai saat muncul dua kali dalam suatu kalimat.  
b2 : Diletakkan pada topik yang dibatasi. 
c : Digunakan saat memberikan penekanan.  
c1 : Mengangkat dan menekankan suatu hal.  
c2 : Menekankan predikat. (kata kerja, kata sifat) 
 d : Menjangkau seluruh  kalimat (tergantung pada pengungkapan subyek  
  di akhir kalimat). 

 
Analisis: 

Dari tabel di atas  kalimat keenam yang terdapat pada halaman 6 sampai 

dengan 7 termasuk dalam golongan a1 atau penggunaan partikel wa yang 

menunjukkan topik berupa penjelasan atau perkiraan. オブリーさん (onburii san) 

adalah nama orang atau topik dalam kalimat ini, おんぶおばけ (onbuobake) yang 

berarti hantu merupakan penjelasan dari topik.  

Kartu data untuk partikel が (ga): 

1. Tabel Penggunaan Partikel が (ga) 
 

No 
 

 
Hal 

 
Kalimat 

Penggunaan 

e f g h i 

e1 e2 f1 f2 g1 g2 g3 g4 h1 h2 h3 h4  

1 4 Data: 
まちはずれの ふるい ゆ
うびんきょくと、ちいさな 
こうえんの あいだに、モ
ンスター・ホテルがありま
す。  
(machihazureno furui 
yuubinkyokuto, chiisana 
kouenno aidani, monsutaa 
hoteru ga arimasu). 

 

√ 
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Terjemahan: 
Di antara kantor pos tua 
pinggiran kota dan taman kecil, 
terdapat hotel monster. 

 
Keterangan tabel: 
  
e :  Mengungkapkan kenyataan yang terjadi apa adanya.  
e1 :  Menjadi subyek dalam kalimat intransitif.  
e2 :  Diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan dari sebuah topik  
  (dalam pola –wa-ga).  
f :  Diletakkan pada hal yang tidak terbayang dalam pikiran pembicara.  
f1 :  Diletakkan pada hal yang keluar pertama kali dalam suatu cerita.  
f2 :  Diletakkan pada kata tanya.  
g :  Diletakkan pada objek dari suatu predikat yang bukan berupa gerakan.  
g1 : Menunjukkan kemampuan (kemungkinan, kebisaan, ketidakbisaan,  
  pengertian dan lain-lain).  
g2 :  Menunjukkan kejiwaan (keinginan, perhatian dan lain-lain).  
g3 :  Menunjukkan penginderaan.  
g4 :  Menunjukkan kepemilikan.  
h :  Menghubungkan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya.  
h1 :  Menunjukkan perlawanan (artinya: tetapi).  
h2 :  Diletakkan setelah anak kalimat.  
h3 :  Mengurutkan dan memunculkan dua buah hal.  
h4 :  Memotong kalimat sebelumnya dan menunjukkan perasaan tidak  
  tenang atau santai.  
i :  Diletakkan pada subyek dalam kalimat yang membentuk kata benda. 
 

Analisis: 

Pada tabel di atas e1 menunjukkan bahwa kalimat no. 1 yang terdapat 

pada halaman 4 mempunyai fungsi yaitu menjadi subyek dalam kalimat 

intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. 

Subyek dalam kalimat ini adalah モンスター・ホテル(monsutaa hoteru). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

  

Dalam bab ini dibahas mengenai penggunaan partikel は(wa) dan が(ga) 

yang terdapat pada setiap kalimat yang ada dalam buku cerita Monsutaa Hoteru 

de Natsuyasumi atau disini disingkat menjadi MHDN. 

4.1 PENGGUNAAN PARTIKEL は (WA) DALAM BUKU 
CERITA MONSUTAA HOTERU DE NATSUYASUMI 

 

Dalam buku cerita ini, terdapat 89 kalimat yang menggunakan partikel は

(wa). Dari 89 kalimat yang menggunakan partikel は(wa), ada 45 kalimat yang 

digunakan untuk menunjukkan topik yang berupa penjelasan atau perkiraan 

(nama, definisi, fakta, kebiasaan, menunjukkan tempat, anggapan, anggapan-

penyangkalan); 6 kalimat digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan tentang 

topiknya (dalam pola: ~ wa ~ ga); 2 kalimat untuk membandingkan dan 

menjelaskan dua buah topik (dalam pola: A wa~, B wa~); 10 kalimat diletakkan 

pada topik yang dibatasi; 5 kalimat mengangkat dan menekankan suatu hal; 5 

kalimat menekankan predikat (kata kerja, kata sifat); dan 16 kalimat 

menjangkau seluruh kalimat. 

1. Pada tabel 1 di bawah ini, adalah 45 kalimat yang menggunakan partikel は

(wa) yang digunakan untuk menunjukkan topik yang berupa penjelasan 
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atau perkiraan. Kata yang bercetak tebal merupakan topik kalimat, 

sedangkan kata yang bergaris bawah merupakan penjelasan dari topik. 

Tabel 1 kalimat berpartikel は (wa) yang digunakan untuk menunjukkan 

topik yang berupa penjelasan atau perkiraan 

No Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 5 モンスターたちはゆうがたに 
おきだして、よるの まちへ 

あそびに いきます。 
(monsutaatachiwa yuugata 
ni okidashite, yoru no 
machie asobini ikimasu). 

Para monster 
terbangun di malam 
hari, kemudian pergi 
bermain ke kota 
malam. 

Fungsi partikel は (wa) 
pada kalimat di samping 
adalah untuk 
menunjukkan topik yang 
berupa penjelasan atau 
perkiraan, yaitu para 
monster yang merupakan 
topik dan bermain ke kota 
pada malam hari 
merupakan penjelasan. 

2. 5 そして、よあけまえに  かえ
ってきて、ひるは  ねていま

す。 
(soshite, yoakemaeni 
kaettekite, hiruwa 
neteimasu) 

Dan, pulang sebelum 
fajar menyingsing, 
siang hari tidur. 

Neteimasu (tidur) 
berfungsi sebagai 
penjelasan, sedangkan 
hiru (siang) adalah topik 
kalimat.  

3. 6 きょうは、モゾモゾ月の  ワ

ッ日。 
(kyouwa mojimojigatsu 
wabbi) 

Hari ini adalah 
tanggal wa bulan 
mozomozo. 

Partikel は (wa) dalam 
kalimat di samping 
digunakan untuk 
menunjukkan topik yang 
berupa penjelasan atau 
perkiraan. Kyou yang 
berarti hari ini adalah 
topik dan 
mozomozogatsuno wabbi 
yaitu tanggal wa bulan 
mozomozo merupakan 
penjelasannya. 

4. 6 これは、モンスターの  こよ
みの よびかた。 
(korewa, monsutaano 
koyomino yobikata) 

Ini adalah cara 
menyebut 
penanggalan monster. 

Kore (ini) merupakan 
topik, sedang kalimat 
selanjutnya yaitu 
monsutaa no koyomino 
yobikata merupakan 
penjelasan. 

5. 6 モンスターたちは、ぐっすり 
ねているはず。 
(monsutaatachiwa, gussuri 
neteiruhasu) 

Para monster pasti 
tidur nyenyak. 

Fungsi partikel は (wa) 
dalam kalimat di samping 
adalah menunjukkan 
topik berupa penjelasan. 
Gussuri neteiruhazu 
(pasti tidur nyenyak) 
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menjelaskan kegiatan 
yang dilakukan 
monsutaatachi (para 
monster), yaitu kata yang 
berfungsi sebagai topik 
kalimat. 

6. 6 オブリーさんは、おんぶおば
け。 
(oburiisanwa, onbuobake) 

Oburii adalah hantu 
gendong. 

Onbuobake (hantu 
gendong) menjelaskan 
siapakah Onburii (topik).  

7. 8 おんぶおばけは、はしってい

って、にんげんの せなかに 
とびつきます。 
(onbuobakewa, hasitteitte, 
ningenno senakani 
tobitsukimasu) 

Sambil berlari hantu 
gendong menerkam 
punggung manusia. 

Hasitteite, ningenno 
senakani tobitsukimasu 
(sambil berlari menerkam 
punggung manusia) 
menjelaskan kegiatan 
yang dilakukan oleh 
onbuobake (hantu 
gendong). 

8. 8 オンブルさんは、オブリーさ
んの だんなさん。 
(onburisanwa, oburiisanno 
dannasan) 

Onburu adalah suami 
Oburii. 

Dijelaskan bahwa Onburu 
(nama hantu) adalah 
suami Oburii, sehingga 
penggunaan partikel は
(wa)  dalam kalimat di 
samping digunakan untuk 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan.  

9. 10 ふたりは、ひとあしさきに 
ホテルにきて、オンブブを 
まっているところです。 
(futariwa, hitoashisakini 
hoterunikite, onbubuo 
matteirutokorodesu) 

Keduanya lebih dulu 
sampai hotel, sambil 
menunggu Onbubu. 

Futari (keduanya) dalam 
kalimat di samping 
adalah kata yang 
dijelaskan, dan  
hitoashisakini 
hoterunikite, onbubu o 
matteirutokorodesu 
adalah yang menjelaskan. 
Fakta bahwa futari lebih 
dulu tiba, sehingga 
partikel は (wa) pada 
kalimat di samping 
termasuk dalam fungsi 
yang berupa penjelasan. 

10. 10 いまは、なつやすみ。 
(imawa, natsuyasumi) 

Sekarang adalah 
musim panas. 

Kalimat di samping 
penggunaan partikel は
(wa)-nya adalah untuk 
menunjukkan topik yang 
berupa penjelasan karena 
dijelaskan bahwa ima 
(sekarang) merupakan 
topik dan natsu (musim 
panas) adalah 
penjelasannya. 

11. 11 このしゅくだいは、かなら

ず、なつやすみに でます。 
(konoshukudaiwa, 

PR ini pasti ada saat 
libur musim panas. 

Penggunaan partikel は
(wa)  yang menunjukkan 
topik berupa penjelasan 
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kanarazu, natsuyasumini 
demasu) 

dibuktikan dengan 
kosakata Shukudai (PR)  
yaitu hal yang dijelaskan, 
dan kanarazu, 
natsuyasumini demasu 
(pasti ada saat libur 
musim panas) adalah 
penjelasannya. 

12. 12 トオルさんは、ぜんぜん  み

えないより  べんりだと  お
もっています。 
(toorusanwa, zenzen 
mienaiyori benridato 
omotteimasu) 

Meski Toorusan 
sama sekali tidak 
terlihat tapi ia 
berguna. 

Penggunaan partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping yang 
menunjukkan topik 
adalah  Toorusan(nama 
hantu) dan penjelasan 
dari topik di atas adalah 
zenzen mienaiyori 
benridato omotteimasu 
(sama sekali tidak terlihat 
tapi dia berguna). 

13. 14 ツネミさんは、キツネです。 
(tsunemisanwa 
kitsunedesu) 

Tsunemi adalah 
rubah. 

Partikel は (wa) pada 
kalimat di samping  
merupakan topik dan 
kitsune adalah 
penjelasannya. 

14. 14-

15 

ツネミさんは、じぶんの  す

がたを  みて、ないてしまっ
たことも ありました。 
(tsunemisanwa, jibunno 
sugatao mite, 
naiteshimattakotomo 
arimashita) 

Saat melihat bentuk 
tubuhnya, Tsunemi 
juga pernah 
menangis. 

Partikel は (wa)  yang 
terdapat di belakang kata 
Tsunemisan berfungsi 
sebagai topik. Yang  
menjadi penjelasan 
adalah jibunno sugatao 
mite, 
naiteshimattakotomo 
arimashita (saat melihat 
bentuk tubuhnya, juga 
pernah menangis). 

15. 16 オンブブは、みちに  まよっ
てのかしら。 
(onbubuwa, michini 
mayottenokashira) 

Onbubu mungkin 
tersesat di jalan. 

Michini 
mayottenokashira 
(mungkin tersesat di 
jalan) adalah kalimat 
yang menjelaskan 
keadaan dari topik 
kalimat yaitu Onbubu.  

16. 18 オンブブは、みちに  まよっ
たりしませんでした。 
(onbubuwa, michini 
mayottarishimasendeshita) 

Onbubu tidak tersesat 
di jalan. 

Sama seperti kalimat 
pada no. 15, kata Michini 
mayottarishimasendeshita 
(tidak tersesat di jalan) 
juga menjelaskan keadaan 
dari topik kalimat 
(Onbubu). 

17. 20 むらや  まちを  つなぐ  バ
スや でんしゃは、かかれて

いません。 

Kereta, bus yang 
menghubungkan desa 
dan kota, tidak 
memakan waktu.  

Dalam kalimat di 
samping densha (kereta) 
berfungsi sebagai topik, 
dan kakareteimasen 
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(muraya machio tsunagu 
basuya denshawa, 
kakareteimasen) 

menjelaskan bahwa 
kereta tersebut tidak 
mamakan waktu.  

18. 20 おんぶおばけは、バスや  で
んしゃの  かわりに、にんげ
んに  おんぶしてもらいま

す。 
(onbuobakewa, basuya 
denshano kawarini, 
ningenni 
onbushitemoraimasu) 

Jika berpindah dari 
bus atau kereta, hantu 
gendong menaiki 
punggung manusia. 

Penggunaan partikel は
(wa) menunjukkan topik 
yang berupa penjelasan, 
yaitu menjelaskan bahwa 
hantu gendong 
(onbuobake) menaiki 
punggung manusia untuk 
berpindah tempat. 

19. 20 おんぶおばけは、みんな  や

せています。 
(onbuobakewa, minna 
yaseteimasu) 

Semua hantu 
gendong mengecil. 

Penggunaan partikel は
(wa) pada kalimat di 
samping termasuk dalam 
fungsi untuk 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan. 
Onbuobake sebgai topik 
dan minna yaseteimasu 
sebagai penjelasannya 

20. 23 きのうの  あさ、オンブブ

は、おんぶおばけの  むら
を、しゅうっぱつしました。 
(kinouno asa, onbubuwa, 
onbuobakeno murao, 
shuuppatsushimashita) 

Kemarin pagi, 
onbubu berangkat ke 
desa hantu gendong. 

Topik dari kalimat di 
samping adalah Onbubu 
(nama hantu) yang 
keadaannya dijelaskan 
dengan kalimat 
onbuobakeno mura o 
shuppatsushimashita (ia 
berangkat ke desa hantu 
gendong). 

21. 24 おべんとうと、おやつは、シ
ョートパンツの ポケット。 
(obentouto, oyatsuwa, 
shootopantsuno poketto) 

Bekal dan kudapan 
ada di dalam kantong 
celana. 

Hal ini yang 
menunjukkan bahwa 
kalimat di samping 
termasuk dalam 
penggunaan partikel は
(wa) yang menunjukkan 
topik berupa penjelasan 
yaitu bahwa di dalam 
kantong celana 
(shootopantsuno poketto) 
terdapat bekal dan 
kudapan (obentouto, 
oyatsu). 

22. 28 おんぶおばけは、れいぎただ
しい おばけです。 
(onbuobakewa, 
reigitadashii obakedesu) 

Hantu gendong 
adalah hantu yang 
mempunyai sopan 
santun. 

Hantu yang mempunyai 
sopan santun 
(reigitadashii obake) 
menjelaskan sifat dari 
onbuobake (topik dari 
kalimat ini).  

23. 28 おんぶおばけが  こえに  だ
して  はなしかけない  かぎ

Meski mengeluarkan 
suara hingga tidak 
bisa bicara, hantu 

Miemasen (tidak terlihat) 
menjelaskan sifat dari 
Onbuobake (hantu 
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り、にんげんに、おんぶおば

けは みえません。 
(onbuobakega koeni 
dashite hanashikakenai 
kagiri, ningenni, 
onbuobakewa miemasen) 

gendong tidak 
terlihat oleh manusia.  

gendong) yang 
merupakan topik kalimat.  

24. 31 デパートは へいてん。 
(depaatowa heiten) 

Department store 
tutup. 

Kalimat di samping 
menjelaskan fakta bahwa 
department store telah 
tutup. Penggunaan 
partikel は (wa) pada 
kalimat di samping 
adalah menunjukkan 
topik berupa penjelasan. 

25. 32 オンブブは  ないていませ
ん。 
(onbubuwa naiteimasen) 

Onbubu tidak 
menangis. 

Fakta bahwa Onbubu 
tidak menangis, 
menunjukkan bahwa 
fungsi partikel は (wa) 
dalam kalimat di samping  
adalah menunjukkan 
topik berupa penjelasan. 

26. 35 ケンタくんは、しばらく  だ

まっていましたが、「うん」
って いいました。 
(kentakunwa, shibaraku 
damatteimashitaga, “un” 
tte iimashita) 

Sambil terkejut 
Kenta terdiam dan 
berkata “ya”. 

Penggunaan partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping termasuk dalam 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan. Kenta 
(topik), dan “un”tte 
iimashita (penjelasan). 

27. 36 まゆみちゃんは、ないていま
す。 
(mayumichanwa, 
naiteimasu) 

Mayumi menangis. Dijelaskan bahwa 
Mayumi menangis, 
karena itu sangatlah tepat 
jika fungsi partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping termasuk 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan. 

28. 36 まゆみちゃんは、とばとば 
あるきだします。 
(mayumichanwa, tobatoba 
arukidashimasu) 

Mayumi berjalan 
tergesa-gesa. 

Topik dalam kalimat di 
samping adalah Mayumi 
dan keadaan atau fakta 
yang terjadi pada Mayumi 
dijelaskan dengan kalimat 
tobatoba arukidashimasu 
(berjalan dengan tergesa-
gesa). 

29. 37 オンブブは、そう いいなが

ら  まゆみちゃんと ならん
で あるきます。 
(onbubuwa, sou iinagara 
mayumichanto narande 
arukimasu) 

Sambil berkata 
seperti itu Onbubu 
berjalan berjajar 
dengan Mayumi. 

Mayumichanto narande 
arukimasu (berjalan 
berjajar dengan Mayumi) 
menjelaskan kegiatan 
yang terjadi pada Onbubu 
(topik). 
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30. 37 まゆみちゃんに  オンブブは 

みえません。 
(mayumichanni onbubuwa 
miemasen) 

Onbubu tidak terlihat 
oleh Mayumi. 

Penggunaan partikel は
(wa) yang berfungsi 
untuk menunjukkan topik 
berupa penjelasan dalam 
kalimat di samping 
terlihat melalui kata 
Onbubu (topik) dan 
miemasen (penjelasan). 

31. 40 オンブブは  まゆみちゃんの 
いえまで、ついてきてしまい

ました。 
(onbubuwa, mayumichanno 
iemade, 
tsuitekiteshimaimashita) 

Onbubu mengikuti 
sampai rumah 
Mayumi. 

Dari arti kalimat di 
samping yaitu 
menjelaskan kegiatan 
Onbubu (topik) dan 
tsuitekiteshimaimashita 
(penjelasan) merupakan 
kunci mengapa 
penggunaan partikel は
(wa) pada kalimat di 
samping termasuk 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan. 

32. 42 おかあさんに  そう いわれ

て、まゆみちゃんは  ケンタ
くんに でんわしました。 
(okaasanni sou iwarete, 
mayumichanwa kentakunni 
denwashimashita) 

Setelah ibu berkata 
begitu, Mayumi 
menelfon Kenta. 

Dilihat dari arti kalimat di 
samping yang 
menjelaskan bahwa tokoh 
Mayumi menelfon Kenta, 
membuktikan bahwa 
penggolongan fungsi 
partikel は (wa) tersebut 
adalah untuk 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan (fakta). 

33. 47 オンブブは、まゆみちゃんの 

いえに  とめて  もらうこと
に きめました。 
(onbubuwa, mayumichanno 
ieni tomete moraukotoni 
kimemashita) 

Onbubu memutuskan 
untuk menginap di 
rumah Mayumi.  

Tokoh bernama Onbubu 
(topik) dan 
moraukotonikimemashita 
(penjelasan) merupakan 
alasan mengapa 
penggunaan partikel は
(wa) pada kalimat di 
samping menunjukkan 
topik berupa penjelasan. 

34. 47 そのとたん、まゆみちゃん
は、うしろを  ふりかえりま

した。 
(sonototan, 
mayumichanwa, ushiroo 
furikaerimashita) 

Pada saat itu, 
Mayumi menoleh ke 
belakang. 

Mayumi (topik) dan 
kalimat ushiroo 
furikaerimashita 
(penjelasan), 
menunjukkan  bahwa 
penggunaan partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping termasuk dalam 
menunjukkan topik yang 
berupa penjelasan.  

35. 47 もちろん、オンブブは  みえ
ません。 
(mochiron, onbubuwa 

Tentu saja, Onbubu 
tidak terlihat. 

Fakta bahwa Onbubu 
tidak terlihat, sehingga 
fungsi partikel は (wa) 
pada kalimat di samping 
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miemasen) adalah menunjukkan 
topik berupa penjelasan 
(fakta). 

36. 48 オンブブは  へやの  すみっ
こで、おべんとうを ひろげ
ました。 
(onbubuwa heyano 
sumikkode, obentouo 
hirogemashita) 

Onbubu membuka 
bekalnya di sudut 
kamar. 

Membuka bekal di sudut 
kamar merupakan 
penjelasan tentang 
kegiatan yang dilakukan 
Onbubu (topik). 

37. 53 ケンタくんは、きょう、ひっ
こし。 
(kentakunwa, kyou, 
hikkoshi) 

Hari ini Kenta pindah 
rumah. 

Yang menunjukkan 
bahwa penggunaan 
partikel は (wa) ini 
termasuk menunjukkan 
topik yang berupa 
penjelasan adalah Kenta 
(topik) dan hikkoshi 
(penjelasan). 

38. 55 こんどは  まちがわないよう
に、ちいさな  こうえんで 
まちあわせをしました。 
(kondowa 
machigawanaiyouni, 
chiisana kouende 
machiawaseoshimashita) 

Supaya tidak salah, 
selanjutnya berjanji 
bertemu di taman 
kecil. 

Machigawanaiyouni, 
chiisana kouende 
machiawase o shimashita 
(supaya tidak salah, 
berjanji bertemu di taman 
kecil) menjelaskan hal 
yang akan dilakukan oleh 
tokoh bernama Mayumi.  

39. 56 まゆみちゃんと  オンブブ

は、ふるい  ゆうびんきょく
の  まえを  とおりすぎまし

た。 
(mayumichanto onbubuwa, 
furui yuubinkyokuno maeo 
toorisugimashita) 

Mayumi dan Onbubu 
melewati depan 
kantor pos tua. 

Kalimat di samping 
termasuk dalam 
penggunaan partikel は
(wa) yang menunjukkan 
topik berupa penjelasan. 
Mayumichan to Onbubu 
(topik), toorisugimashita 
(penjelasan). 

40. 57 まゆみちゃんと  ケンタくん
は  おたがいを  みつけまし

た。 
(mayumichanto 
kentakunwa otagaio 
mitsukemashita) 

Mayumi dan Kenta 
menemukan satu 
sama lain. 

Mayumi dan  Kenta 
(topik) dan otagai o 
mitsukemashita 
(penjelasan), merupakan 
alasan mengapa partikel 
は (wa) pada kalimat di 
samping termasuk 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan. 

41. 58 オンブブは、こまったなと 

おもっています。 
(onbubuwa, komattanato 
omotteimasu) 

Onbubu berfikir 
kebingungan. 

Kalimat di samping 
menjelaskan fakta tentang 
keadaan Onbubu yang 
sedang kebingungan. 

42. 62 オブリーさんは、もう、ホテ

ルの  ドアを  あけていま
す。 
(oburiisanwa, mou, 
hoteruno doao aketeimasu) 

Oburii hampir 
membuka pintu hotel. 

Membuka pintu hotel 
adalah tindakan yang 
hampir dilakukan oleh 
Oburii (topik), dan ini 
merupakan alasan 
penggolongan fungsi 
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partikel は(wa) termasuk 
dalam menunjukkan topik 
berupa penjelasan. 

43. 64 オンブブは、まゆみちゃんの 

せなかから よびおります。 
(onbubuwa, mayumichanno 
senakakara yobiorimasu) 

Onbubu melompat 
turun dari punggung 
Mayumi. 

Melompat turun dari 
punggung Mayumi 
menjelaskan perbuatan 
yang dilakukan Onbubu 
(topik). 

44. 66 まゆみちゃんは、えっと  ふ
りかえりました。 
(mayumichanwa, etto 
furikaerimashita) 

Mayumi menoleh ke 
belakang. 

Mayumi (topik) dan 
furikaerimashita 
(penjelasan), menjadi 
alasan mengapa fungsi 
dari partikel は (wa) pada 
kalimat di samping 
dimasukkan dalam 
golongan menunjukkan 
topik berupa penjelasan. 

45. 67 まゆみちゃんは  ケンタくん

に、ちいさな  つつみを  て
わたしました。 
(mayumichanwa 
kentakunni, chiisana 
tsutsumio 
tewatashimashita) 

Mayumi 
menyerahkan 
bungkusan kecil 
kepada Kenta. 

Kentakunni, chiisana 
tsutsumi o 
tewatashimashita 
(menyerahkan bungkusan 
kecil kepada Kenta) 
merupakan penjelasan 
tentang perbuatan yang 
dilakukan Mayumi 
(topik), sehingga 
penggunaan partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping adalah 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan. 

 

Dari hasil analisis ke-45 kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel は(wa) secara keseluruhan berfungsi untuk menunjukkan topik yang 

berupa penjelasan atau perkiraan (nama, definisi, fakta, kebiasaan, 

menunjukkan tempat, anggapan, anggapan-penyangkalan) sesuai dengan teori 

説明や   判断の   主題を   示すとき  (menunjukkan topik yang berupa 

penjelasan atau perkiraan (nama, definisi, fakta, kebiasaan, menunjukkan 

tempat, anggapan, anggapan-penyangkalan). 
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2. Penggunaan partikel は (wa) yang digunakan untuk menjelaskan suatu 

keadaan tentang topiknya (dalam pola: ~ wa ~ ga) ada 6 kalimat. Berikut 

pada tabel 2 adalah 6 kalimat tersebut: 

Tabel 2 kalimat berpartikel は (wa) yang digunakan untuk 

menjelaskan suatu keadaan tentang topiknya (dalam pola: ~ wa ~ ga) 

No Hal  Kalimat  Terjemahan  Analisis  

1. 16 モンスターたちは、あたらし
いものが だいすき。 
(monsutaatachi wa, 
atarashiimono ga 
daisuki) 

Para monster paling suka 
dengan hal baru 

Monsutaatachi (para 
monster) merupakan 
topik kalimat, dan 
daisuki (paling suka) 
adalah penjelasan dari 
topik. 

2. 20 だから、にんげんは、おんぶ
おばけが せなかにいること

に、なかなか きがつきませ
ん。 

(dakara, ningenwa, 
onbuobakega 
senakaniirukotoni, 
nakanaka kigatsukimasu) 

Karena itu, manusia 
hampir-hampir tidak 
sadar jika hantu gendong 
ada di punggung mereka. 

Topik dalam kalimat 
di samping adalah 
ningen, dan hal yang 
menjelaskan mengenai 
keadaan topik adalah 
nakanaka 
kigatsukimasu. 

3. 30 にんげんは この まちに、
モンスター・ホテルが ある

ことを しりません。 
(ningen wa kono machi 
ni, monsutaa hoteru ga 
arukoto o shirimasen) 

Orang-orang tidak tahu 
ada hotel monster di kota 
ini 

Yang menjadi topik 
kalimat di samping  
adalah ningen (orang) 
yang tidak mengetahui 
keberadaan hotel 
monster. 

4. 53-
54 

まゆみちゃんの  せなかに

は、オンブブが おんぶして
います。 

(Mayumichanno senakaniwa, 
Onbubuga onbushiteimasu) 

Di punggung Mayumi, 
Onbubu sedang 
merangkul. 

Ciri utama kalimat di 
samping termasuk 
dalam penggunaan 
yang kedua adalah 
karena pola kalimat 
wa—ga, dan 
Mayumichan no 
senakaniwa menjadi 
topik dalam kalimat di 
samping. 

5. 54 オンブブは  まゆみちゃん
が、にんげんが  たくさん 

いるところへ  いくのだと 
おもっています。 

Onbubu berfikir manusia 
pergi ke banyak tempat  

Sama dengan kalimat 
pada no. 4 yang 
mempunyai ciri pola 
kalimat wa—ga, 
kalimat di samping 
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(Onbubuwa 
mayumichanga, ningenga 
takusan irutokoro e 
ikudato omotteimasu) 

juga berpola sama dan 
yang menjadi topik 
adalah manusia 
Onbubu. 

6. 58-
59 

オンブブは モンスター・ホ
テルが  どんな  ビルなの

か、しらないのです。 
(Onbubu wa monsutaa 
hoteru ga donna 
birunanoka, 
shiranainodesu). 

Onbubu tidak tahu hotel 
monster itu bangunan 
yang seperti apa 

Dalam kalimat di 
samping yang menjadi 
topik adalah Onbubu, 
dan shirimasen  
merupakan penjelasan. 

 

Dari hasil analisis keenam kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel は(wa) secara keseluruhan berfungsi untuk menjelaskan suatu keadaan 

tentang topiknya (dalam pola: --wa—ga) sesuai dengan teori 主題に  ついて、

ある情態を  説明するとき (~は~が) (menjelaskan suatu keadaan tentang 

topiknya, dalam pola: ~ wa ~ ga) 

3. Partikel は (wa) yang digunakan untuk membandingkan dan menjelaskan 

dua buah topik (dalam pola: A wa~, B wa~) terdapat 2 kalimat. Kedua 

kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 3: 

Tabel 3 kalimat berpartikel は (wa) yang digunakan untuk membandingkan 

dan menjelaskan dua buah topik (dalam pola A wa~, B wa~)   

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 11 なつは、あついから、にんげ
んは  ソロソロ  あるきま

す。 
(natsu wa, atsuikara, 
ningen wa sorosoro 
arukimasu). 

Saat musim panas, 
karena panas manusia 
berjalan terhuyung-
huyung. 

Dua topik dari kalimat 
di samping ditandai 
dengan partikel は(wa) 
yang terletak di 
belakang kata natsu dan 
ningen. Natsu yang 
berarti musim panas dan 
ningen yang berarti 
manusia, keduanya 
menjadi topik yang 
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dijelaskan dengan kata-
kata sorosoro 
arukimasu (berjalan 
terhuyung-huyung). 

2. 61 オブリーさんと オンブルさ

んは、まっさお、オンブルさ
んは、このまちの くわしい 

ちずを かきわすれていたの
です。 

(oburiisan to onburusan 
wa, massao, onburusan 
wa, kono machi no 
kuwashii chizu o 
kakiwasureteitanodesu). 

oburii dan onburu 
menjadi pucat, karena 
onburu lupa 
menggambar peta kota 
ini dengan detail 

Kono machi no 
kuwashii chizu o 
kakiwasureteitanodesu 
(lupa menggambar peta 
kota ini dengan detail) 
adalah hal yang 
menjelaskan keadaan 
yang terjadi pada topik 
yaitu oburiisan to 
onburusan.  

Dari hasil analisis kedua kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel は  (wa) secara keseluruhan berfungsi untuk membandingkan atau 

menjelaskan dua buah topik (dalam pola: A wa--, B wa--) sesuai dengan teori 

二つの  主題を  対比して  説明するとき (A は~, B は~) (membandingkan 

dan menjelaskan dua buah topik, dalam pola: A wa~, B wa~). 

4. Penggunaan partikel は (wa) yang diletakkan pada topik yang dibatasi 

terdapat 10 kalimat, kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 4: 

Tabel 4 kalimat berpartikel は(wa) yang diletakkan pada topik yang 

dibatasi 

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 20-
21 

おとなの  おんぶおばけ

は、にんげんの  みみを 
ひっぱります。 
(otonano onbuobakewa, 
ningenno mimi o 
hipparimasu). 

Setan dewasa, menjewer 
kuping manusia 

Dalam kalimat di 
samping onbuobake 
atau hantu 
menerangkan kata 
sebelumnya yaitu otona 
yang berarti orang 
dewasa. Topik yang 
dibatasi disini adalah 
otona no onbuobake 
yaitu hantu dewasa. 

2. 22 おんぶおばけに  あやつら orang-orang yang Sama seperti kalimat 
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れ た  に ん げ ん た ち は 

「あれっ、どうして、こん
な  ところに  きたんだろ

う。」と、びっくりしま
す。 
(onbuobakeni 
ayatsurareta 
ningentachiwa “are, 
doushite, konna tokoroni 
kitandarou” to, 
bikkurishimasu). 

dipermainkan oleh hantu, 
dengan terkejut berkata 
“loh, kenapa bisa sampai 
tempat ini”. 

pada no. 1, topik dalam 
kalimat di samping 
dibatasi yaitu 
onbuobake ni 
ayatsurareta 
ningentachi atau yang 
berarti orang-orang 
yang dipermainkan 
oleh hantu, jadi tidak 
semua orang. 

 

3. 22 にんげんを  あやつること
は できません。 
(ningen o 
ayatsurukotowa 
dekimasen) 

Tidak bisa 
mempermainkan 
manusia. 

Topik yang dibatasi 
pada kalimat di 
samping persis seperti 
kalimat no.2 yaitu 
ningen o 
ayatsurukoto(orang 
yang dipermainkan). 

4. 22 だから、こどもの  おんぶ
おばけは、にんげんの  は

なしを、よく ききます。 
(Dakara, kodomono 
onbuobakewa, ningenno 
hanashi o, yoku 
kikimasu). 

Karena itu, anak hantu 
mendengarkan 
pembicaraan manusia 
dengan baik. 

Dalam kalimat di 
samping kata-kata 
Kodomo no onbuobake 
(anak hantu) menjadi 
topik yang dibatasi. 

5. 24 おんぶおばけの  しょくじ

は、とても  すくないので
す。 
(Onbuobakeno 
shokujiwa, totemo 
sukunainodesu). 

makanan hantu, sangat 
sedikit 

Dijelaskan bahwa 
dalam kalimat di 
samping topik makanan 
atau shokuji lebih 
dibatasi lagi menjadi 
makanan hantu 
(onbuobake no shokuji) 
yang jumlahnya sangat 
sedikit (totemo 
sukunai). 

6. 27 となりまちから  モンスタ
ー・ホテルのある  まちま

では、かいものに  いく 
おばさん。 
(tonari machikara 
monsutaa hoterunoaru 
machimade wa, 
kaimononi iku obasan). 

Dari kota sebelah sampai 
kota yang terdapat hotel 
monster, seorang bibi 
yang ingin pergi 
berbelanja. 

Topik yang dibatasi 
adalah dari kota 
sebelah sampai kota 
yang terdapat hotel 
monster. 

7. 44 オンブブの  めが  さめた

のは、まゆみちゃんが  ゆ
うごはんを  たべていると

き。 
(onbubuno me ga 
sametano wa, 

Onbubu terjaga ketika 
Mayumi makan malam. 

Topik yang dibatasi 
dalam kalimat di 
samping adalah 
keadaan Onbubu yang 
sedang terjaga dari 
tidurnya, onbubuno me 
ga sametano 
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mayumichan ga 
yuugohan o 
tabeteirutoki). 

wa…(Onbubu terjaga). 

8. 48 おんぶしているときは、ど
こか ちがうようです。 
(onbushiteirutoki wa, 
dokoka chigauyoudesu). 

Ketika sedang 
menggendong, sepertinya 
salah tempat. 

Kata ketika sedang 
menggendong 
(onbushiteirutoki) 
menjadi topik yang 
dibatasi dalam kalimat 
di samping. 

9. 48 にんげんの  いえへ  おじ
ゃましたときは、へやの 

すみに いること。 
(ningenno ie e 
ojamashitatoki wa, 
heyano sumini irukoto). 

Hantu berada di sudut 
kamar jika sedang 
bertamu di rumah 
manusia. 

Pada kalimat di 
samping pembatasan 
topik terlihat dari kata 
ningen no ie e 
ojamashitatoki (ketika 
bertamu di rumah 
manusia), jadi hantu 
berada di sudut kamar 
hanya ketika dia berada 
di rumah manusia. 

10. 58 あたりにいる  にんげん
は、まゆみちゃんと  ケン

タくんだけなのです。 
(atarini iru ningen wa, 
mayumichan to kentakun 
dakenanodesu). 

Manusia yang ada di 
sekitarnya hanya 
Mayumi dan Kenta. 

Pembatasan topik 
dalam kalimat di 
samping adalah 
atariniiru ningenwa 
(manusia yang ada 
disekitarnya), tidak 
semua benda atau 
semua hal yang ada di 
sekitarnya tetapi 
dibatasi hanya manusia 
saja. 

  

Dari hasil analisis kesepuluh kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel は (wa) secara keseluruhan diletakkan pada topik yang dibatasi sesuai 

dengan teori  限定された主題に  つけるとき (diletakkan pada topik yang 

dibatasi). 

5. Penggunaan partikel は (wa) yang mengangkat atau menekankan suatu 

hal ditemukan ada 5 kalimat. Kelima kalimat tersebut dapat dilihat pada 

tabel 5: 
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Tabel 5 kalimat berpartikel は (wa) yang digunakan untuk 

mengangkat atau menekankan suatu hal. 

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 15 ツネミさんは、じぶんの  す

がたを  みて、ないてしまっ
たことも  ありました。で

も、いまは  なきません。
(tsunemisan wa, jibun no 
sugata o mite, 
naiteshimattakoto mo 
arimashita. Demo, ima wa 
nakimasen). 

Saat melihat tubuhnya, 
tsunemi juga pernah 
menangis. Tetapi, 
sekarang tidak menangis 

Ciri-ciri dari 
penggunaan partikel 
は (wa) pada kalimat 
di samping adalah 
adanya kata demo 
yang berarti tetapi. 
Kata nakimasen 
(tidak menangis) 
adalah yang 
ditekankan dalam 
kalimat di samping. 

2. 22 おとなの おんぶおばけは、

にんげんの  みみを  ひっぱ
ります。おんぶおばけに  あ
やつられた  にんげんたちは 

「あれっ、どうして、こんな 
ところに きたんだろう。」

と、びっくりします。でも、
オンブブは  まだ こども。
(otona no onbuobake wa, 
ningen no mimi o 
hipparimasu. onbuobake ni 
ayatsurareta ningentachi 
wa “ are, doushite, konna 
tokoro ni kitandarou” to 
bikkurishimasu. Demo, 
onbubu wa mada kodomo) 

setan dewasa, menjewer 
kuping manusia. orang-
orang yang 
dipermainkan oleh 
hantu, dengan terkejut 
berkata “loh, kenapa bisa 
sampai tempat ini”. 
tetapi onbubu masih 
anak-anak 

Jelas bahwa dalam 3 
kalimat yang saling 
berhubungan di 
samping , penggunaan 
partikel は(wa) untuk 
mengangkat atau 
menekankan suatu 
hal. Onbubu (topik) 
dan mada kodomo 
(hal yang ditekankan). 

 

3. 31 オンブブの  めに、なみだが 

たまりそう。でも、オンブブ

は なきません。(onbubu no 
me ni, namida ga 
tamarisou. Demo, onbubu 
wa nakimasen). 

Di mata onbubu, airmata 
seperti mau jatuh. 
Tetapi, onbubu tidak 
menangis 

Tidak berbeda dengan 
2 kalimat pada no. 2 
dan no. 3 yang 
mempunyai ciri yang 
sama yaitu kata demo 
(tetapi). Kata yang 
mandapat penekanan 
dalam kalimat di 
samping adalah 
nakimasen (tidak 
menangis). 

4. 36 なのに、ケンタくんは きて
くりませんでした。 
(nanoni, kentakun wa 
kitekurimasendeshita). 

Tetapi, Kenta tidak 
datang. 

Ciri yang sama 
dengan kalimat no. 3 
yaitu kata “tetapi” 
(nanoni) yang 
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memang menjadi kata 
kunci dalam fungsi 
partikel は (wa) yang 
mengangkat atau 
menekankan suatu 
hal.  

5. 54 なのに、まゆみちゃんは、ど
んどん  まちはずれに ある
いていきます。 
(nanoni, mayumichan wa, 
dondon machihazureni 
aruite ikimasu). 

Tetapi, Mayumi cepat-
cepat berjalan menuju 
pinggiran kota. 

Partikel は (wa) pada 
kalimat di samping 
berfungsi untuk 
mengangkat atau 
menekankan suatu 
hal, dengan 
menyisipkan kata 
tetapi (nanoni) 
sebagai kata kunci. 
Yang pendapat 
penekanan pada 
kalimat di samping 
adalah Mayumi cepat-
cepat berjalan menuju 
pinggiran kota. 

 

Dari hasil analisis kelima kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel は  (wa) secara keseluruhan berfungsi untuk mengangkat atau 

menekankan suatu hal sesuai dengan teori 一つの  ことを  取り上げて  強調

するとき(mengangkat dan menekankan suatu hal). 

6. Penggunaan partikel は (wa) yang berfungsi menekankan predikat ada 5 

kalimat, kelima kalimat tersebut akan dijelaskan dalam tabel 6 berikut: 

Tabel 6 kalimat berpartikel は (wa) dengan fungsi menekankan 

predikat 

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 8-10 きのうの  よるには、ホテル

に  ついているはずなので
す。 
(kimono yoruniwa, hoteru 

Pada malam kemarin 
seharusnya sedang ada 
di hotel 

…niwa adalah salah 
satu ciri dari 
penggunaan partikel 
は(wa) dalam kalimat 
yang menekankan 
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ni tsuiteiruhazunanodesu). predikat, dan tsuiteiru 
adalah predikatnya. 

2. 18 ちずには、おんぶおばけの 

むらのある やま。 
(chizuniwa, onbuobake no 
muranoaru yama). 

Pada peta terdapat 
gunung kampung hantu 

Dalam kalimat di 
samping juga terdapat 
partikel niwa yang 
menjadi salah satu 
ciri dari fungsi 
partikel は(wa) yang 
menekankan predikat. 
aru menjadi predikat 
pada kalimat di 
samping. 

3. 26 むらから  となりまちでは、

びょういんへ  いく  おじい
さん。 
(murakara 
tonarimachidewa, byouin e 
iku ojiisan). 

Seorang kakek yang 
pergi menuju rumah 
sakit dari kampung di 
kota sebalah 

Kata yang mendapat 
penekanan partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping adalah iku 
(predikat). 

4. 40 おんぶおばけの  むらの  ど
うろには、やわらかい  くさ

が はえているのです。 
(onbuobakeno murano 
douroniwa, yawarakai kusa 
ga haeteirunodesu). 

Di jalan desa hantu 
gendong tumbuh rumput 
yang lembut. 

Dengan ciri yang 
sama yang telah 
digunakan pada 
kalimat no. 3 yaitu 
kata …niwa, 
merupakan kata kunci 
penggunaan partikel 
は (wa) yang 
berfungsi 
menekankan predikat.  

5. 60 モンスター・ホテルの  ロビ
ーでは、さけびごえが  あが

りました。 
(monsutaa hoteru no robii 
dewa, sabishigoe ga 
agarimashita). 

Terdengar suara teriakan 
dari lobi hotel. 

Kalimat di samping 
mempunyai kata 
kunci sama dengan 
kalimat no.3 yaitu 
…dewa, sehingga 
termasuk dalam 
penggunaan partikel 
は (wa) yang 
menekankan predikat. 

 

Dari hasil analisis kelima kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel は (wa) secara keseluruhan berfungsi untuk menekankkan predikat, 

sesuai dengan teori 述語を  強調するとき  (動詞、形容詞) (menekankan 

predikat (Kata Kerja, Kata Sifat)). 
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7. Penggunaan partikel は (wa) yang menjangkau keseluruhan kalimat ada 16 

kalimat. Ke-16 kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7 kalimat berpartikel は (wa) yang menjangkau seluruh kalimat 

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 24 オンブブは すぐに とざん

をして かえる とちゅうの 
だいがくせいの おにいさん

を みつけました。 
(onbubuwa suguni tozan o 
shite kaeru tochuu no 
daigakusei no oniisan o 
mitsukemashita). 

Onbubu segera 
menemukan kakak 
mahasiswa ditengah 
perjalanan pulang. 

Pada dasarnya kalimat 
yang diberi garis bawah 
pada kalimat di 
samping dapat berdiri 
sendiri dan juga 
menjadi inti dari 
kalimat keseluruhan, 
tetapi dengan 
penambahan kata-kata 
suguni tozan o shite 
kaeru tochuu (di tengah 
perjalanan pulang) 
membuktikan bahwa 
partikel は (wa) bisa 
menjangkau 
keseluruhan kalimat 
mulai dari onbubu 
sampai dengan 
mitsukemashita. 

2. 28 オンブブは、せなかから お

りるとき、「どうも、ありが
とうございました。」と、こ
ころの なかで いって、お

じぎをします。 
(onbubu wa senakakara 
orirutoki ”doumo arigatou 
gozaimashita” to, 
kokorono nakade itte, ojigi 
o shimasu. 

Ketika turun dari 
punggung, sambil 
membungkukkan badan 
Onbubu berkata dalam 
hati “terimakasih 
banyak”. 

Inti dari kalimat di 
samping adalah Onbubu 
mengucapkan 
terimakasih, tetapi 
dengan adanya partikel 
wa di sini menunjukkan 
bahwa partikel は (wa) 
mampu menjangkau 
keseluruhan kalimat. 

3. 30 オンブブは、モンスター・ホ

テルのある まちの デパー

トの いりぐちに たってい
ます。 
(onbubuwa, monsutaa 
hoterunoaru machine 
depaatono iriguchini 
tatteimasu). 

Onbubu berdiri di pintu 
masuk departement 
store kota dimana 
terdapat hotel monster 

Kata yang bergaris 
bawah dapat berdiri 
sendiri, tetapi jika 
partikel は (wa) 
digunakan seperti 
kalimat di samping, 
maka akan 
menunjukkan bahwa 
partikel は (wa) bisa 
menjangkau seluruh 
kalimat. 
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4. 34 ケンタくんは、おとうさんの 

しごとの つごうで、とおい 
まちへ ひっこしです。 

(kentakunwa, otousanno 
shigoto tsugoude, tooi 
machi e hikkoshidesu. 

Karena urusan 
pekerjaan ayahnya, 
Kenta pindah ke kota 
yang jauh. 

Kentakun wa 
hikkoshidesu (kenta 
pindah rumah), kalimat 
di samping adalah yang 
menjadi inti dari 
kalimat panjang diatas. 
Tetapi karena 
pengarang tidak ingin 
memakai fungsi partikel 
は(wa) sebagai penjelas 
saja melainkan 
digunakan untuk 
menjangkau seluruh 
kalimat, maka kalimat 
kentakun wa, otousan 
no shigoto no tsugou 
de, tooi machi e 
hikkoshidesu dipilih 
menjadi kalimat yang 
paling tepat.  

5. 34-
35 

まゆみちゃんは、ずうっと 
すきだった ケンタくんに、

おもいきって でんわをしま
した。 
(mayumichanwa, zuutto 
sukidatta kentakunni, 
omoikitte denwa o 
shimashita). 

Mayumi begitu 
menyukai Kenta, ketika 
teringat dia langsung 
menelfon. 

Sama seperti kalimat 
pada no. 4, kata yang 
bergaris bawah sudah 
bisa menjadi kalimat, 
tetapi partikel は (wa) 
yang dipakai dalam 
kalimat di samping 
menunjukkan 
jangkauan dari 
keseluruhan kalimat. 

6. 36 オンブブは、こころのなかで 
そう いいながら、まゆみち

ゃんの  てを  にぎりまし
た。 
(onbubuwa, 
kokorononakade sou 
iinagara, mayumichanno 
te o nigirimashita). 

Sambail berkata seperti 
itu, Onbubu 
menggenggam tangan 
Mayumi. 

Partikel は(wa) mampu 
menjangkau seluruh 
kalimat meski terdapat 
banyak tambahan 
kosakata, dan yang 
pasti tidak merubah 
maksud dari kalimat 
tersebut. 

7. 40 オンブブは、アスファルトの
うえを、こんなに  ながく 

あるいたのは、はじめて。 
(onbubuwa, asufaruto no 
ue o, konnani nagaku 
aruitanowa, hajimete. 

Baru pertama kali 
Onbubu berada lama 
diatas aspal.   

Penggunaan partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping telah 
menunjukkan bahwa 
partikel は(wa) mampu 
menjangkau seluruh 
kalimat, dari Onbubu 
sampai hajimete. 

8. 42-
43 

まゆみちゃんと ケンタくん
は、おなじ デパートの ち

がう いりぐちで まってい
たようです。 
(mayumichanto 

Mayumi dan Kenta 
menunggu di 
department store yang 
sama hanya berbeda 
pintu masuk. 

Sebenarnya kalimat 
yang bergaris bawah 
bisa berdiri sendiri 
tetapi fungsi partikel は
(wa) menjadi berbeda 
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kentakunwa, onaji depaato 
no chigau iriguchide 
matteitayoudesu). 

yaitu menunjukkan 
topik yang berupa 
penjelasan, bukan 
menjangkau seluruh 
kalimat. 

9. 43 まゆみちゃんと ケンタくん
は、あした もういちど あ

う やくそくを したようで
す。 
(mayumichanto kentakun 
wa, ashita mouichido au 
yakusoku o shitayoudesu). 

Mayumi dan Kenta 
sekali lagi berjanji 
untuk bertemu 

Mayumichan to 
Kentakun wa au 
yakusoku o 
shitayoudesu (Mayumi 
dan Kenta berjanji 
untuk bertemu) dapat 
berdiri sendiri jika 
fungsi partikelnya 
adalah menunjukkan 
topik berupa 
penjelasan. Tetapi 
karena penggunaan 
partikel は (wa) bisa 
menjangkau seluruh 
kalimat, maka 
ditambahkan pula kata 
ashita mouichido. 

10. 44 オンブブは まゆみちゃんの 
せなかで、そのまま ことん

と ねむってしまいました。 
(onbubuwa 
mayumichanno senakade, 
sonomama kotonto 
nemutteshimaimashita). 

Onbubu membiarkan 
dirinya mengantuk di 
punggung Mayumi 

Jika kata yang bergaris 
bawah menjadi 
kalimatnya, maka 
penggunaan partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping tidak 
menjangkau seluruh 
kalimat tapi 
menunjukkan topik 
yang berupa penjelasan 
atau perkiraan. 

11. 46 オンブブは、「あれーっ！ど
うしたよう？」と、こころの

なかで おもいました。 
(onbubuwa, 
“aree!doushitayou?” to, 
kokorononakade 
omoimashita). 

Onbubu berfikir dalam 
hati “loh! Kenapa ya?” 

Kata yang digaris 
bawah sebenarnya 
adalah kata yang 
digunakan agar 
penggunaan partikel は
(wa) dalam kalimat di 
samping menjangkau 
keseluruhan kalimat, 
tidak hanya 
menjelaskan topik saja. 

12. 46 にんげんは、よるには、あま
り あるきまわらないと、が

っこうで ならいました。 
(ningenwa, yoruniwa, 
amari arukimawaranaito, 
gakkoude naraimashita). 

Malam hari manusia 
jarang berkeliaran, 
mereka belajar di 
sekolah. 

Ningen wa gakkou de 
naraimashita (manusia 
belajar di sekolah), jika 
ini yang menjadi 
kalimat, meski tidak 
salah tapi penggunaan 
partikel は (wa)-nya 
berubah menjadi 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan, oleh 
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karena itu pengarang 
menggunakan kosakata 
tambahan  karena 
penggunaan partikel は
(wa)-nya adalah 
menjangkau seluruh 
kalimat. 

13. 50 オンブブは その よる、へ

やの すみっこで なきなが
ら ねむってしまいました。 
(onbubuwa sono yoru, 
heya no sumikkode 
nakinagara 
nemutteshimaimashita). 

Malam itu di sudut 
kamar sambil menangis 
onbubu mengantuk.  

Onbubu wa 
nemutteshimaimashita 
(Onbubu mengantuk) 
sebenarnya bisa berdiri 
sendiri, tapi dengan 
tambahan kata sono 
yoru, heya no 
sumikkode nakinagara 
(malam itu, sambil 
menangis di sudut 
kamar) fungsi partikel 
は  (wa)-nya adalah 
menjangkau seluruh 
kalimat. 

14. 58 オンブブは、すぐ そばにある 

ふるい きの ドアを あけ
れば、なかに オブリーさん
と オンブルさんが いるこ

とを しりません。 
(onbubuwa, 
sugusobaniaru furui ki no 
doa o akereba, nakani 
oburiisanto onburusan ga 
irukoto o shirimasen). 

Onbubu tidak tahu 
bahwa ada Oburii dan 
Onburu di dalamnya, 
ketika membuka pintu 
kayu tua yang ada di 
sebelahnya.  

Kata yang digaris 
bawah pada dasarnya 
bisa berdiri sendiri, tapi 
karena kalimat tersebut 
ternyata terdapat 
penambahan kosakata 
(yang tidak digaris 
bawah) maka fungsi 
partikel は (wa) dalam 
kalimat di samping 
termasuk dalam fungsi 
yang terakhir. 

15. 64 オンブブは、はっと たちど
まると、まゆみちゃんのほう
へ かけもどります。 
(onbubuwa, hatto 
tachidomaruto, 
mayumichan no hou e 
kakemodorimasu). 

Ketika Onbubu berhenti 
karena terkaget, dia 
akan kembali ke arah 
Mayumi. 

Sebenarnya jika 
penggunaan partikel 
wa-nya adalah 
menunjukkan topik 
berupa penjelasan maka 
kalimat yang dipakai 
cukup dengan kosakata 
yang diberi garis bawah 
saja (onbubuwa 
kakemodorimasu), tapi 
karena kalimat tersebut 
lebih kompleks maka 
termasuk dalam 
penggunaan partikel は
(wa) yang menjangkau 
seluruh kalimat. 

16. 65 オンブブは、うまれて はじ
めて、にんげんに じぶんの 

Karena baru pertama 
kali lahir Onbubu 
berfikir bahwa ia ingin 

Meski terdapat kata-
kata (umarete hajimete) 
yang sebenarnya tidak 
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すがたを、みてほしいと お

もったからです。 
(onbubuwa, umarete 
hajimete, ningen ni jibun 
no sugata o mite hoshii to 
omottakaradesu). 

supaya manusia  bisa 
melihat bentuk 
tubuhnya. 

perlu dimasukkan 
dalam kalimat di 
samping, tetapi ini 
justru membuktikan 
bahwa dengan 
penambahan kata-kata 
lain pun penggunaan 
partikel は (wa) tetap 
bisa menjangkau 
seluruh kalimat. 

 

Dari hasil analisis ke-16 kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel は  (wa) secara keseluruhan berfungsi untuk menjangkau seluruh 

kalimat, sesuai dengan teori 文全体に  及ぶ「は」(文末の  述語表現に  か

かる) (menjangkau seluruh kalimat. (tergantung pada pengungkapan subyek di 

akhir kalimat)). 

4.2 PENGGUNAAN PARTIKEL が  (GA) DALAM BUKU 
CERITA MONSUTĀ HOTERU DE NATSUYASUMI 

 

Tardapat 60 kalimat dalam buku cerita MHDN yang menggunakan 

partikel が (ga). Dari ke-60 kalimat tersebut 43 kalimat diantaranya adalah 

menjadi subyek dalam kalimat intransitif (keberadaan, gejala alam, gejala suatu 

benda, perbuatan orang); diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan 

dari sebuah topik (dalam pola ~wa~ga) ada 1 kalimat; menunjukkan kejiwaan 

(keinginan, perhatian, dan lain-lain) terdapat 3 kalimat; menunjukkan 

penginderaan terdapat 4 kalimat; menunjukkan kepemilikan terdapat 2 kalimat; 

menunjukkan perlawanan (artinya: “tetapi”) ada 1 kalimat; berfungsi untuk 

memotong kalimat sebelumnya dan menunjukkan perasaan tidak tenang atau 
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santai terdapat 1 kalimat; diletakkan pada subyek dalam kalimat yang 

membentuk Kata Benda (dapat digantikan partikel “no”) terdapat 5 kalimat.  

8. Berikut pada tabel 8 adalah 43 kalimat yang menggunakan partikel が (ga) 

yang menjadi subyek dalam kalimat intransitif (keberadaan, gejala alam, 

gejala suatu benda, perbuatan orang):  

Tabel 8 kalimat berpartikel が (ga) yang menjadi subyek dalam  

kalimat intransitif 

No Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 4 まちはずれの ふるい ゆう

びんきょくと、ちいさな こ
うえんの あいだに、モンス

ター・ホテルがあります。
(machihazureno furui 
yuubinkyoku to, chiisana 
kouen no aidani, 
monsutaa hoteru ga 
arimasu) 

Ditengah taman kecil 
dan sebuah kantor pos 
tua di pinggir kota, 
terdapat hotel monster. 

Kata bergaris bawah 
(arimasu = ada) 
merupakan ciri dari 
penggunaan partikel 
が (ga) yang menjadi 
subyek dalam kalimat 
intransitif.  

2. 8 オンブルさんが、なぐさめま
し た 。 (onburusan ga 
nagusamemashita) 

Onburu menghibur Nagusamemashita 
(menghibur), tindakan 
ini hanya bisa 
dilakukan oleh orang, 
bukan benda, hewan 
atau tumbuhan. Perlu 
diketahui bahwa di 
dalam cerita MHDN ini 
tokoh setan 
mempunyai sifat 
seperti manusia. 

3. 8 ふたりの むすこの オンブ
ブが、まだ ホテルに つき

ません。(futari no musuko 
no onbubu ga, mada 
hoteru ni tsukimasen) 

Anak lelaki kedua yaitu 
Onbubu, belum tiba di 
hotel. 

Yang menjadi ciri 
dalam kalimat di 
samping adalah 
keberadaan subyek, 
yaitu Onbubu yang 
belum tiba di hotel.  

4. 11 これが おんぶおばけがっこ

う 一ねんせいの なつやす

みの  ホームワーク。(kore 
ga onbuobakegakkou 
ichinensei no natsuyasumi 
no hoomuwaaku) 

Ini adalah PR bagi anak 
kelas 1 sekolah hantu. 

PR hanya ada dan bisa 
dikerjakan oleh orang. 
Di sini hantu 
mempunyai kebiasaan 
yang sama dengan 
manusia, yaitu sekolah 
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dan mendapatkan 
pekerjaan rumah. 

5. 12 トオルさんが、こえを かけ
ました。(toorusan ga, koe 
o kakemashita) 

Tooru berseru Kata yang tercetak 
tebal adalah perbuatan 
orang, koe o 
kakemashita (berseru), 
sehingga kalimat di 
samping termasuk 
penggunaan partikel 
が (ga) yang menjadi 
subyek dalam kalimat 
intransitif. 

6. 13 ねぶそくで、めを あかくし

た オブリーさんが たのみ
ました。(nebusokude, me o 
akakushita oburiisan ga 
tanomimashita) 

Oburii meminta dengan 
mata memerah karena 
kurang tidur. 

Dari arti kalimat di 
samping menunjukkan 
perbuatan orang yaitu 
mata memerah karena 
kurang tidur 
(nebusokude, me o 
akakushita). 

7. 14 トオルさんと  いっしょに 

ホテルで  はたらいている 
ツネミさんが、コーヒーを 

そそぎます。 (toorusan to 
isshoni hoteru de 
hataraiteiru tsunemisan 
ga, koohii o sosogimasu) 

Bersama-sama dengan 
Tooru  bekerja di hotel 
yaitu Tsunemi, 
menuangkan kopi. 

Menuangkan kopi 
adalah pekerjaan yang 
bisa dilakukan oleh 
manusia, jadi kalimat 
di samping termasuk 
dalam fungsi menjadi 
subyek dalam kalimat 
intransitif. 

8. 15 こいびとの  トオルさんが 
「かわいいよ」って、いって

くれる からです。(koibito 
no toorusan ga 
“kawaiiyo” tte, ittekureru 
karadesu) 

Karena pacarnya yaitu 
Tooru berkata “manis” 

Dari arti yang ada, 
kalimat di samping 
termasuk dalam fungsi 
partikel が (ga) yang 
menjadi subyek dalam 
kalimat intransitif. 
Karena yang mampu 
memuji dan berkata 
“manis” kepada 
pacarnya hanya orang.  

9. 16 オブリーさんが、ホテルの 
ドアを、しんぱいそうに み

つめます。 (oburiisan ga, 
hoteru no doa o, 
shinpaisouni 
mitsumemasu) 

Oburii memandang pintu 
hotel dengan parasaan 
khawatir. 

Memandang dengan 
perasaan khawatir (kata 
yang di garis bawah) 
hanya bisa dirasakan 
oleh manusia, sehingga 
partikel が (ga) pada 
kalimat di samping 
mempunyai fungsi 
menjadi subyek dalam 
kalimat intransitif.  

10. 16 オンブルさんが、ショートパ

ンツのポケットから、ちずを 
と り だ し ま し た 。

Onburu mengeluarkan 
peta dari kantong celana 
pendeknya. 

Mengeluarkan peta dari 
kantong celana pendek, 
tentu hal ini merupakan 
perbuatan orang. 
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(onburusan ga, 
shootopantsukara, chizu o 
toridashimashita) 

11. 17 オブリーさんが、ちずを の
ぞきこみました。(oburiisan 
ga, chizu o 
nozokinomimashita) 

Oburii menatap peta Menatap peta, adalah 
tindakan yang tidak 
akan pernah dilakukan 
oleh benda atau hewan 
atau tumbuhan, 
melainkan hanya 
perbuatan orang sesuai 
ciri dari penggunaan 
partikel が(ga) sebagai 
subyek kalimat 
intransitif.   

12. 24 ちいさな おにぎりと、きの
みが  いっこ。 (chiisana 
onigiri to, kinomi ga ikko) 

Nasi kepal yang kecil 
dan sebuah kinomi 

Nasi kepal dan kinomi 
adalah makanan untuk 
manusia, dan memakan 
makanan tersebut 
adalah perbuatan 
manusia. 

13. 26 おじいさんが まごに、「と

なりまちの  びょういんへ 
いってくれるよ。」と、てを 

ふっているのを みつけたの
です。(ojiisan ga mago ni, 
“tonarimachi no byouin e 
ittekureruyo” to, te o 
futteiruno o 
mitsuketanodesu) 

Kakek berkata kepada 
cucunya “pergi ke RS 
kota sebelah” sambil 
menggandeng tangannya 

Dari arti kalimat di 
samping terlihat jelas 
bahwa hal tersebut 
adalah perbuatan 
manusia. Di tambah 
lagi ada kata kakek dan 
cucu yang semakin 
menguatkan bahwa 
kalimat di samping 
termasuk dalam subyek 
kalimat intransitif. 

14. 28 おんぶおばけが こえに だ

して はなしかけない かぎ
り、にんげんに、おんぶおば
け は  み え ま せ ん 。
(onbuobake ga koe ni 
dashite hanashikakenai 
kagiri, ningen ni, 
onbuobake wa miemasen) 

Walaupun hantu 
gendong bersuara 
sampai tidak bisa 
bertegur sapa, oleh 
manusia hantu gendong 
tidak terlihat.  

Oleh manusia hantu 
gendong tidak terlihat, 
bisa dipastikan bahwa 
hal ini adalah 
perbuatan manusia 
yang menjadi ciri dari 
penggunaan partikel  
が(ga).  

15. 30 
きっと だれかが 「モンス

ター・ホテルへ いくの。」
って いうと、おもっている

からです。(kitto dareka ga 
“monsutaa hoteru e iku 
no” tte iuto, 
omotteirukaradesu) 

Pasti siapapun berfikir 
“pergi ke hotel monster”. 

Berfikir adalah hal 
yang dilakukan oleh 
manusia, sehingga 
kalimat di samping 
termasuk dalam 
penggunaan partikel 
が(ga) sebagai subyek 
kalimat intransitif. 

16. 30 にんげんは この まちに、

モンスター・ホテルが ある

Manusia tidak tahu ada 
hotel monster di kota ini. 

Terdapat kata 
manusia(ningen) dan 
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こ と を  し り ま せ ん 。
(ningen wa kono machi 
wa, monsutaa hoteru ga 
arukoto o shirimasen) 

tidak tahu (shirimasen) 
yang menjadi kata 
kunci dari kalimat di 
samping, yang 
menjadikan ini 
termasuk dalam 
penggunaan partikel 
が (ga) yang menjadi 
subyek kalimat 
intransitif.  

17. 31 あんなに  たくさん  いた 

ひとが、どんどん へってい
きます。 (onnani takusan 
ita hito ga dondon 
hetteikimasu) 

Awalnya ada banyak 
orang, lama-lama 
berkurang. 

Kalimat di samping 
juga merupakan 
perbuatan orang, 
awalnya ada banyak 
orang kemudian lama-
lama jumlahnya 
menjadi berkurang. 

18. 31 オンブブの めに、なみだが 

たまりそう。 (onbubu no 
me ni, namida ga 
tamarisou) 

Airmata seperti mau 
jatuh dari mata Onbubu.  

Perbuatan menangis 
hanya dilakukan oleh 
manusia, jadi kalimat 
di samping tepat bila di 
masukkan dalam 
penggunaan partikel 
が(ga) ini. 

19. 32 だれかが なくと、なぐさめ

てあげるのが、オンブブで

す。 (dareka ga naku to, 
nagusamete ageruno ga, 
onbubudesu) 

Siapapun yang 
menangis, Onbubu akan 
memberikan 
penghiburan. 

Memberikan 
penghiburan adalah hal 
yang dilakukan oleh 
manusia, dan ini 
termasuk dalam ciri-
ciri penggunaan 
partikel が (ga) yang 
menjadi subyek dalam 
kalimat intransitif. 

20. 32 オンブブから すこし はな
れたところで、おんなのこが 

うつむいて ないています。
(onbubu kara sukoshi 
hanaretatokorode, onnako 
ga utsumuite naiteimasu) 

Terpisah sedikit dari 
tempat Onbubu, ada 
anak perempuan yang 
sedang menundukkan 
muka dan menangis. 

Kata yang tercetak 
tebal merupakan 
subyek, dan subyek 
tersebut melakukan 
perbuatan 
menundukkan muka 
dan menangis, dan itu 
adalah hal yang 
dilakukan oleh 
manusia. 

21. 37 でも、だれかが、そばに い
てくれるような  きがしま

す 。 (demo, dareka ga, 
sobani itekureruyouna 
kigashimasu) 

Tapi menyadari bahwa 
ada seseorang di 
sebelahnya. 

Menyadari orang di 
sebelahnya merupakan 
hal yang hanya bisa 
dilakukan oleh 
manusia, jadi tepat jika 
termasuk dalam fungsi 
partikel が(ga) ini. 

22. 40 おんぶおばけの むらの ど Di jalan desa hantu 
gendong tumbuh rumput 

Kata bercetak tebal 
merupakan kata kunci 
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うろには、やわらかい くさ

が  はえているのです。
(onbuobake no mura no 
douroniwa, yawarakai 
kusa ga haeteirunodesu) 

yang lembut. dari penggolongan 
fungsi partikel が(ga) 
ini. Kata tersebut 
berarti rumput tumbuh 
yang merupakan gejala 
alam. 

23. 40 そのせいか、あしが いたく

て  た ま り ま せ ん 。
(sonoseika, ashi ga itakute 
tamarimasen) 

Ketika musim panas 
yang tengah memuncak 
seperti itu, tak tertahan 
rasa sakit di kaki. 

Dari arti kalimat di 
samping menunjukkan 
gejala alam (musim 
panas yang tengah 
memuncak) sehingga 
membuat kaki sakit (ini 
hanya bisa dirasakan 
oleh manusia). 

24. 41 まゆみちゃんが いえへ か
えると、まゆみちゃんの お

かあさんが、「ケンタくんか

ら でんわが あったわよ。

デパートで  まっていたの
に、まゆみちゃんが こなか

ったって。」(mayumichan 
ga ie e kaeruto, 
mayumichan no okaasan 
ga “kentakun kara denwa 
ga attawayo. Depaato de 
matteitanoni, mayumichan 
ga konakattatte) 

Ketika Mayumi tiba di 
rumah, ibunya berkata 
“tadi ada telefon dari 
Kenta. Dia menunggu di 
dept.store tapi Mayumi 
tidak datang”. 

Percakapan antara 
Mayumi dan ibunya 
jelas menunjukkan 
bahwa ini merupakan 
perbuatan orang, dan 
merupakan ciri dari 
fungsi partikel が(ga) 
sebagai subyek kalimat 
intransitif (yaitu 
perbuatan orang)  

25. 42 まゆみちゃんが、くちを と

が ら せ ま し た 。
(mayumichan ga kuchi o 
togarasemashita) 

Mayumi memancungkan 
mulutnya. 

Yang menjadi subyek 
dalam kalimat di 
samping adalah 
Mayumi, kuchi o 
togarasemashita 
(memancungkan 
mulut) dan hal tersebut 
hanya bisa dikerjakan 
oleh manusia. Itu 
adalah salah satu ciri 
dari fungsi partikel が
(ga) yang menjadi 
subyek dalam kalimat 
intransitif.  

26. 42 まゆみちゃんが にっこりし

て、にっこりして、にっこり
します。 (mayumichan ga 
nikkorishite, nikkorishite, 
nikkorishimasu) 

Mayumi senyum, 
senyum dan tersenyum. 

Tersenyum-senyum 
merupakan perbuatan 
yang bisa dilakukan 
oleh manusia, ditambah 
lagi keterangan bahwa 
yang tersenyum adalah 
Mayumi. 

27. 48 でも、なんとなく  かたが 

かるくなったような きがし

Tapi merasa bahunya 
ringan tanpa beban 
apapun. 

Kalimat di samping 
adalah keterangan dari 
keadaan Mayumi yang 
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た の で す 。 (demo, 
nantonaku kata ga 
karukunattayouna 
kigashitanodesu) 

punggungnya dinaiki 
oleh hantu tapi tidak 
merasa terbeban. Jelas 
bahwa fungsi partikel 
が (ga) di sini adalah 
sebagai subyek kalimat 
intransitif. 

28. 49 そう  おもったら  はじめ
て、オンブブの めから な

みだが  ひとつ  おちまし
た 。 (sou omottara 
hajimete, onbubu no 
mekara namida ga hitotsu 
ochimashita) 

Terpikir seperti itu, 
untuk pertama kalinya 
setetes airmata jatuh dari 
mata Onbubu. 

Airmata yang jatuh 
merupakan perbuatan 
manusia, sehingga 
kalimat di samping 
termasuk dalam fungsi 
pertikel が(ga) sebagai 
subyek kalimat 
intransitif. 

29. 52 モンスター・ホテルで、オブ

リーさんと  オンブルさん
が、ちずを ひろげているの

と、ちょうど おなじころ。
(monsutaa hoterude, 
oburiisan to onburusan 
ga, chizu o 
hirugeteirunoto, choudo 
onajikoro) 

Di hotel monster, oburii 
dan onbubu 
membentangkan peta, 
tepat dengan perkiraan. 

Yang bisa 
membentangkan peta 
hanya manusia, dan 
dalam cerita hantu 
gendong mempunyai 
sifat seperti manusia. 

30. 53 まゆみちゃんが、いそぎあし
で  あ る い て い ま す 。
(mayumichan ga, 
isogiashide aruiteimasu) 

Mayumi berjalan dengan 
langkah tergesa-gesa. 

Mayumi berjalan 
dengan langkah 
tergesa-gesa, jelas 
adalah perbuatan 
manusia, dan 
merupakan salah satu 
ciri dari penggunaan 
partikel が(ga).  

31. 53 まゆみちゃんの せなかには 

オンブブが おんぶしていま

す 。 (mayumichan no 
senakaniwa onbubu ga 
onbushiteimasu) 

Onbubu merangkul 
punggung Mayumi 

Onbubu merangkul 
Mayumi adalah 
perbuatan yang bisa 
dilakukan manusia, dan 
merupakan salah satu 
ciri dari pertikel が
(ga). 

32. 54 オンブブは  まゆみちゃん

が、にんげんが  たくさん 
いるところへ  いくのだと 

おもっています。 (onbubu 
wa mayumichan ga, 
ningenga takusan iru 
tokoro e ikunodato 
omotteimasu) 

Onbubu berfikir Mayumi 
dan manusia pergi ke 
banyak tempat. 

Berfikir adalah 
perbuatan yang 
dilakukan manusia, 
sehingga kalimat di 
samping termasuk 
dalam penggunaan 
partikel が(ga) sebagai 
subyek kalimat 
intransitif (tentang 
perbuatan orang). 

33. 56 そのビルが モンスター・ホ Gedung itu adalah hotel 
monster. 

Dilihat dari arti kalimat 
di samping, jelas 
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テル  なのにです。 (sono 
biru ga monsutaa hoteru 
nanonidesu) 

bahwa kalimat tersebut 
menunjukkan 
keberadaan yaitu salah 
satu ciri dari fungsi 
partikel が (ga) 
walaupun tidak diikuti 
kata imasu atau 
arimasu. 

34. 58 もっと、たくさんの にんげ
んが いるところを そうぞ

うしていました。 (motto, 
takusan no ningen ga 
irutokoro o 
souzoushiteimashita) 

Semakin banyak orang 
di suatu tempat akan 
menjadi gaduh. 

Yang bisa membuat 
gaduh tentu saja 
manusia, dan 
merupakan ciri 
penggunaan partikel 
が(ga). 

35. 58 オンブブは、すぐそばにある 

ふるい きの ドアを あけ
れば、なかに オブリーさん

と オンブルさんが いると
こ ろ を  し り ま せ ん 。
(onbubu wa sugu soba ni 
aru furui ki no doa o 
akereba, naka ni 
oburiisan to onburusan ga 
irutokoro o shirimasen) 

Onbubu tidak tahu 
bahwa ada Oburii dan 
Onburu di dalamnya, 
ketika membuka pintu 
kayu tua yang ada di 
sebelahnya. 

Dari arti kalimat di 
samping, ciri 
penggunaan partikel 
が (ga) adalah tentang 
keberadaan. Yaitu 
Onbubu yang tidak 
mengetahui keberadaan 
orang tuanya.  

36. 60 モンスター・ホテルの ロビ

ーでは、さけびごえが あが
り ま し た 。 (monsutaa 
hoteru no robii dewa, 
sakebigoe ga 
agarimashita) 

Terdengar suara teriakan 
dari lobi hotel monster. 

Yang mampu berteriak 
tentu saja hanya 
manusia, dan kalimat 
di samping termasuk 
dalam fungsi partikel 
が (ga) yang menjadi 
subyek kalimat 
intransitif. 

37. 60 
このまちの、どこに モンス
ター・ホテルが あるか、か
いてないわ！ (kono machi 
no, dokoni monsutaa 
hoteru ga aruka, 
kaitenaiwa!) 

Di kota ini, tidak tertulis 
letak hotel monster. 

Keberadaan hotel 
monster yang tidak 
tertulis menjadi alasan 
mengapa kalimat di 
samping termasuk 
dalam penggolongan 
fungsi partikel が(ga) 
(tentang keberadaan).  

38. 61 トオルさんと  ツネミさん

が、オンブルさんを みまし

た 。 (toorusan to 
tsunemisan ga, onburusan 
o mimashita) 

Tooru dan Tsunemi 
melihat Onburu. 

Melihat (mieru) 
merupakan perbuatan 
yang dilakukan orang, 
sehingga penggunaan 
partikel が (ga) dalam 
kalimat di samping 
sebagai subyek kalimat 
intransitif. 

39. 62 オンブルさんが、たちあがり Onburu bangkit berdiri. Subyek kalimat di 
samping yaitu Onburu 
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ま し た 。 (onburusan ga, 
tachiagarimashita) 

yang melakukan 
perbuatan manusia 
yaitu tachiagarimasu 
(bangkit berdiri). 

40. 62 めのまえに、おんなのこに 

おんぶした オンブブが い
たのです。 (me no maeni, 
onnanokoni onbushita 
onbubu ga itanodesu) 

Tepat di depan mata, ada 
Onbubu yang merangkul 
punggung seorang anak 
perempuan. 

Keberadaan Onbubu 
yang dibuktikan 
dengan kata-kata 
bercetak tebal, 
sehingga ini 
merupakan penggunaan 
partikel が  (ga) 
sebagai subyek kalimat 
intransitif (tentang 
keberadaan). 

41. 64 ここが モンスター・ホテル
な の よ 。 (koko ga 
monsutaa hoterunanoyo) 

Di sini adalah hotel 
monster. 

Sama seperti kalimat 
pada no. 40, kalimat di 
samping juga 
menerangkan tentang 
keberadaan hotel 
monster walaupun 
tidak terdapat kata 
arimasu (ada). 

42. 66 ケンタくんが  ききます。
(kentakun ga kikimasu) 

Kenta mendengarkan. Subyek dalam kalimat 
di samping yaitu Kenta 
dan kegiatan yang dia 
lakukan merupakan 
perbuatan orang yaitu 
mendengar. 

43. 67 ケンタくんが、ビルを みあ
げました。 (kentakun ga, 
biru o miagemashita) 

Kenta menengadah ke 
arah gedung. 

Kenta menjadi subyek 
kalimat di samping dan 
dia sedang 
menengadah yang 
merupakan perbuatan 
manusia. 

Dari hasil analisis ke-43 kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel が  (ga) secara keseluruhan adalah menjadi subyek dalam kalimat 

intransitif, sesuai dengan teori 自動詞の  主語に  なるとき(menjadi subyek  

dalam kalimat intransitif (keberadaan, gejala alam, gejala suatu benda, 

perbuatan orang). 

9. Partikel が (ga) yang diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan 

dari sebuah topik (dalam pola ~wa~ga) ada 1 kalimat. Berikut pada tabel 9 

adalah 1 kalimat tersebut: 
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Tabel 9 kalimat berpartikel が (ga) yang diletakkan pada subyek yang 

berupa suatu keadaan dari sebuah topik (dalam pola: ~ wa ~ ga) 

No Hal  Kalimat  Terjemahan  Analisis  

1. 16 モンスターたちは、あたらし

い も の が だ い す き 。
(monsutaatachi wa, 
atarashiimono ga 
daisuki) 

para monster paling suka 
dengan hal baru 

Dalam kalimat di 
samping pola yang 
digunakan adalah 
~wa~ga dan hal ini  
membuktikan bahwa 
kalimat di samping 
termasuk ke dalam 
fungsi partikel が(ga) 
yang diletakkan pada 
subyek yang berupa 
suatu keadaan yaitu 
daisuki (sangat suka) 
dari sebuah topik yaitu 
monsutaatachi (para 
monster).  

 

Dari hasil analisis satu kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan partikel 

が (ga) adalah diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan dari sebuah 

topik (dalam pola –wa--ga), sesuai dengan teori 主題の  ある状態の  主語に  

つけるとき  (~は~が~) (diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan 

dari sebuah topik. (dalam pola (~wa~ga)). 

10. Partikel が (ga) yang menunjukkan kejiwaan (keinginan, perhatian, dan 

lain-lain) terdapat 3 kalimat. Ke-3 kalimat tersebut ada pada tabel 10: 

Tabel 10 kalimat berpartikel が (ga) yang menunjukkan kejiwaan 

(keinginan, perhatian, dan lain-lain)  

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 
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1. 8 だから、うごきやすい かっ

こ う が す き 。 (dakara, 
ugokiyasui kakkou ga 
suki) 

Karena hal itu, maka 
suka dengan bentuk yang 
mudah bergerak. 

Kata yang digaris 
bawah adalah kata 
kunci mengapa 
kalimat di samping 
termasuk dalam 
penggunaan partikel 
が  (ga) yang 
menunjukkan 
kejiwaan. Suki (suka) 
menunjukkan 
kejiwaan yang 
dirasakan oleh tokoh 
dalam buku cerita 
MHDN. 

2. 22 じぶんが  いきたいほうへ 
いく にんげんを、みつける

た め で す 。 (jibun ga 
ikitaihou e iku ningen o, 
mitsukemashita) 

untuk menemukan 
manusia yang akan 
menuju ke arah yang 
ingin aku tuju 

Kata ikitai (ingin 
pergi) merupakan kata 
kunci dari kalimat di 
samping. Ini 
menunjukkan 
keinginan dari onbubu 
untuk pergi jadi 
partikel が(ga) disini 
jelas berfungsi untuk 
menunjukkan 
kejiwaan (keinginan, 
perhatian, dan lain-
lain). 

3. 32 オンブブは、なくのが だい

っ き ら い 。 (onbubu wa, 
nakuno ga daikkirai) 

onbubu paling benci 
menangis 

Kirai (benci) 
merupakan perasaan 
dari onbubu terhadap 
suatu hal yang dalam 
kalimat di samping 
adalah naku 
(menangis). Kata kirai 
adalah kata kunci dari 
fungsi menunjukkan 
kejiwaan, dan yang 
dimaksud kejiwaan 
disini adalah perasaan 
benci.  

 

Dari hasil analisis ketiga kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel が (ga) secara keseluruhan adalah yang menunjukkan kejiwaan 

(keinginan, perhatian, dan lain-lain), sesuai dengan teori 心理 (願望、関心、

etc を  表すとき (menunjukkan kejiwaan (keinginan, perhatian, dan lain-lain)). 
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11. Partikel が  (ga) yang menunjukkan penginderaan terdapat 4 kalimat, 

kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 11: 

Tabel 11 kalimat berpartikel が (ga) yang menunjukkan 

penginderaan 

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 3 なのに、ロビーで はなしご
え が し ま す 。 (nanoni, 
roobi de hanashigoe ga 
shimasu) 

tetapi, di lobi ada suara 
bercakap-cakap 

…ga shimasu 
merupakan ciri dari 
fungsi partikel ga 
untuk menunjukkan 
penginderaan.  Dalam 
kalimat di samping 
yang dirasakan oleh 
pencerita adalah 
hanashigoe (suara 
bercakap-cakap) yang 
terjadi di lobi (robii 
de). 

2. 12 とうめいにんげんの はずな
のに、トオルさんの すがた

が、ぼんやりと みえます。
(toumeiningen no 
hazunanoni, toorusan no 
sugata ga bonyari to 
miemasu) 

Karena manusia tak 
terlihat, tubuh Tooru 
terlihat samar-samar.  

Kata kunci dari 
kalimat di samping 
adalah miemasu 
(terlihat) yang jelas 
merupakan cirri-ciri 
dari fungsi partikel が
(ga) yang 
menunjukkan 
penginderaan. 

3. 32 でも、すすりなきが きこえ

ます。 (demo, susurinaki 
ga kikoemasu) 

tetapi, terdengar suara 
isak tangis 

Bukan susurinaki (isak 
tangis) yang menjadi 
kata kunci dalam 
kalimat di samping, 
melainkan kikoemasu 
(terdengar), sehingga 
tidak diragukan lagi 
bahwa kalimat di 
samping termasuk 
dalam fungsi kalimat 
untuk menunjukkan 
penginderaan yang 
dalam hal ini adalah 
indra pendengar. 

4. 57 ケンタくんが  みえます。
(kentakun ga miemasu) 

Kenta terlihat Kata kunci dari 
kalimat di samping 
sehingga termasuk 
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dalam fungsi yang 
menunjukkan 
penginderaan adalah 
kata miemasu 
(terlihat). 

  

 Dari hasil analisis keempat kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel が (ga) adalah menunjukkan penginderaan, sesuai dengan teori  感覚を  

表すとき(menunjukkan penginderaan). 

12. Penggunaan partikel が (ga) yang menunjukkan kepemilikan ada 2 kalimat. 

Kedua kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 12: 

Tabel 12 kalimat berpartikel が (ga) yang menunjukkan kepemilikan 

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 12 にんげんのまちを  あるい

ていて、あたまから  ペン
キを  あびたことが  ある

のです。(ningen no machi 
o aruiteite, atamakara 
penki o abitakoto ga 
arunodesu)  

pernah mandi cat dari 
kepala saat berjalan di 
kota manusia 

Abitakoto ga aru 
(pernah mandi), 
kejadian atau hal yang 
pernah terjadi dalam 
diri kita sering kita 
jadikan itu sebagai 
pengalaman milik 
pribadi. Jadi suatu hal 
yang pernah kita alami 
itu menjadi milik, 
begitu juga dengan 
kalimat di samping 
yang mengandung 
unsur kepemilikan 
yang sama artinya 
dengan fungsi partikel 
が  (ga) untuk 
menunjukkan 
kepemilikan. 

2. 53 あさしか、じかんが  あり
ません。 (asashika, jikan 
ga arimasen) 

pagi-pagi pun tidak punya 
waktu 

Kata arimasu yang ada 
pada kalimat di 
samping bukan berarti 
ada melainkan punya, 
jadi jelas bahwa 
kalimat di samping 
menunjukkan 
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kepemilikan, dan yang 
dimaksud dimiliki 
disini adalah jikan 
(waktu). 

 

Dari hasil analisis kedua kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel が (ga) secara keseluruhan adalah menunjukkan kepemilikan, sesuai 

dengan teori 所有を  表すとき (menunjukkan kepemilikan). 

13. Penggunaan partikel が  (ga) yang menunjukkan perlawanan (artinya: 

“tetapi”) ada 1 kalimat, kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 13: 

Tabel 13 kalimat berpartikel が(ga) yang menunjukkan perlawanan  

(artinya: “tetapi”) 

No. Hal Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 35 ケンタくんは、しばらく だ
まっていましたが、「うん」

っ て  い い ま し た 。
(kentakun wa, shibaraku 
damatteimashita ga, “un” 
tte iimashita) 

kenta terdiam sejenak, 
tetapi kemudian ia 
menjawab “ya”. 

Sangat jelas sekali 
bahwa kalimat di 
samping menunjukkan 
perlawanan. Dilihat 
dari partikel が (ga) 
yang dalam kalimat di 
samping mempunyai 
arti tetapi. Kenta 
terdiam dan ada 
kemungkinan dalam 
pikiran pembaca 
Kenta akan menjawab 
“tidak” karena 
diamnya, tetapi 
ternyata Kenta 
menjawab “ya” . ini 
adalah suatu hal yang 
berlawanan. 
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Dari hasil analisis satu kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan partikel 

が (ga) adalah menunjukkan perlawanan (artinya “tetapi”), sesuai dengan teori

逆接 (「しかし」の   意味) に  使うとき  (dipakai saat menunjukkan 

perlawanan (artinya: “tetapi”)). 

14. Penggunaan partikel が  (ga) yang berfungsi untuk memotong kalimat 

sebelumnya dan menunjukkan perasaan tidak tenang atau santai ada 1 

kalimat, kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini: 

Tabel 14 kalimat berpartikel が (ga) yang berfungsi untuk memotong 

kalimat sebelumnya dan menunjukkan perasaan tidak tenang atau santai 

No. Halaman Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 14 あたまから みえる キツ

ネの みみと、スカートの 
したから  のぞいている 
キツネの しっぽさえなけ

れば  で すが ・ ・・ 。
(atamakara mieru 
kitsune no mimi to, 
sukaato no shitakara 
nozoiteiru kitsuneno 
shipposaenakereba 
desu) 

hanya ada telinga 
rubah yang tampak 
dari kepala dan ekor 
rubah yang 
menyembul keluar 
dari bawah rok 

Desuga…(tapi…) 
yang ada pada 
kalimat di samping 
menunjukkan bahwa 
kalimat di samping 
belum selesai, 
sehingga kalimat 
tersebut terpotong 
dan masih bisa 
dilanjutkan. Hal ini 
digunakan oleh 
pengarang agar para 
pembaca bisa 
berimajinasi sehingga 
pembaca bisa 
menambahkan kata-
kata sendiri pada 
kalimat di samping. 

Dari hasil analisis satu kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan partikel 

が (ga) berfungsi untuk memotong kalimat sebelumnya dan menunjukkan 

perasaan tidak tenang atau santai, sesuai dengan teori 後ろの  文を  省略して、
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不安や   軽い感動を   表すとき  (memotong kalimat sebelumnya dan 

menunjukkan perasaan tidak tenang atau santai). 

15. Penggunaan partikel が(ga) yang diletakkan pada subyek dalam kalimat 

yang membentuk kata benda (dapat diganti dengan partikel “no”) ada 5 

kalimat. Ke-5 kalimat tersebut dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini: 

Tabel 15 kalimat berpartikel が(ga) diletakkan pada subyek dalam kalimat 

membentuk kata benda (dapat diganti “dengan no”) 

No. Halaman Kalimat Terjemahan Analisis 

1. 4 まちに あそびにきた、モ
ンスター・が  とまるホテ

ル 。 (machi ni 
asobinikita, monsutaa 
ga tomaru hoteru) 

Bermain ke kota, 
dimana terdapat hotel 
tempat para monster 
menginap. 

Partikel が (ga) 
dalam kalimat di 
samping bisa diganti 
dengan partikel no, 
sehingga kalimat di 
samping termasuk 
dalam fungsi 
partikel が (ga) 
yang diletakkan 
pada subyek dalam 
kalimat yang 
membentuk kata 
benda. 

2. 20 だから、にんげんは、おん

ぶおばけが せなかにいる

ことに、なかなか きがつ

き ま せ ん 。 (dakara, 
ningen wa, onbuobake 
ga senaka ni irukoto ni, 
nakanaka 
kigatsukimasen) 

jadi, manusia tidak 
sadar kalau hantu 
berada di punggung 
mereka 

が  (ga) dalam 
kalimat di samping 
bisa digantikan 
dengan partikel no, 
sehingga jelas fungsi 
partikel が   (ga) 
disitu adalah seperti 
yang sudah tertulis 
pada kalimat no. 1 
di atas yaitu 
diletakkan pada 
subyek dalam 
kalimat yang 
membentuk kata 
benda. 

3. 44 オンブブの めが さめた  Dengan ciri yang 
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のは、まゆみちゃんが ゆ

うごはんを たべていると
き。 (onbubu no me ga 
sameta nowa, 
mayumichan ga 
yuugohan o 
tabeteirutoki) 

ada yaitu partikel が 
(ga) dapat diganti 
no maka kalimat di 
samping termasuk 
dalam penggunaan 
partikel が (ga) 
yang diletakkan 
pada subyek yang 
membentuk kata 
benda.  

4. 58-59 オンブブは モンスター・
ホテルが どんな ビルな

のか、しらないのです。
(onbubu wa monsutaa 
hoteru ga donna biru 
nanoka, shiranainodesu) 

Onbubu tidak tahu 
gedung yang seperti apa 
hotel monster itu 

Ciri dari fungsi 
partikel が (ga) 
yang diletakkan 
pada subyek dalam 
kalimat yang 
membentuk kata 
benda adalah 
partikel が (ga) 
(dicetak tebal) dapat 
diganti dengan no, 
dan itu tidak akan 
merubah makna 
kalimat dari di 
samping. 

5. 67 これ、わたしが つくった

の 。 (kore, watashi ga 
tsukattano) 

ini, buatanku Kalimat di samping 
termasuk dalam 
fungsi yang 
diletakkan pada 
subyek yang 
membentuk kata 
benda. Kore, 
watashi ga 
tsukuttano dapat 
berubah menjadi 
kore, watashi no 
tsukuttano yang 
artina sama yaitu ini, 
buatanku. 

 

Dari hasil analisis kelima kalimat di atas terbukti bahwa penggunaan 

partikel が (ga) diletakkan pada subyek dalam kalimat yang membentuk kata 

benda (dapat diganti dengan partikel “no”), sesuai dengan teori 名詞を 修飾す
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る文の 主語に つける「が」(diletakkan pada subyek dalam kalimat yang 

membentuk Kata Benda).  

Partikel は(wa) dalam buku cerita MHDN  digunakan ketika: 

1. Menunjukkan topik yang berupa penjelasan atau perkiraan. Di dalam 

buku cerita MHDN terdapat 45 kalimat dengan penggunaan tersebut. 

2. Menjelaskan suatu keadaan tentang topiknya (dalam pola -–wa---ga). Di 

dalam buku cerita MHDN terdapat 6 kalimat dengan penggunaan 

tersebut. 

3. Membandingkan dan menjelaskan dua buah topik (dalam pola: A wa—B 

wa--). Di dalam buku cerita MHDN terdapat 2 kalimat dengan 

penggunaan tersebut. 

4. Diletakkan pada topik yang dibatasi. Di dalam buku cerita MHDN 

terdapat 10 kalimat dengan penggunaan tersebut. 

5. Mengangkat atau menekankan suatu hal. Di dalam buku cerita MHDN 

terdapat 5 kalimat dengan penggunaan tersebut. 

6. Menekankan predikat. Di dalam buku cerita MHDN terdapat 5 kalimat 

dengan penggunaan tersebut. 

7. Menjangkau seluruh kalimat. Di dalam buku cerita MHDN terdapat 16 

kalimat dengan penggunaan tersebut. 

Partikel が(ga) dalam buku cerita MHDN digunakan ketika: 

1. Menjadi subyek dalam kalimat intransitif, dalam buku cerita MHDN 

terdapat 43 kalimat. 
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2. Diletakkan pada subyek yang berupa suatu keadaan dari sebuah topik 

(dalam pola ~wa~ga), dalam buku cerita MHDN terdapat 1 kalimat. 

3. Menunjukkan kejiwaan (keinginan, perhatian, dan lain-lain) terdapat 3 

kalimat. 

4.  Menunjukkan penginderaan, dalam buku cerita MHDN terdapat 4 

kalimat. 

5. Menunjukkan kepemilikan, terdapat 2 kalimat.  

6. Menunjukkan perlawanan (artinya: “tetapi”) dalam buku cerita MHDN 

terdapat 1 kalimat.  

7. Memotong kalimat sebelumnya dan menunjukkan perasaan tidak tenang 

atau santai, terdapat 1 kalimat. 

8. Diletakkan pada subyek dalam kalimat yang membentuk Kata Benda 

(dapat digantikan partikel “no”), dalam buku cerita MHDN terdapat 5 

kalimat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil 

simpulan bahwa:  

1. Penggunaan partikel は (wa) dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de 

Natsuyasumi terdapat 89 kalimat.  

2. Penggunaan  partikel が(ga) dalam buku cerita Monsutaa Hoteru de 

Natsuyasumi terdapat  60 kalimat. 

3. Perbedaan partikel は (wa) dan が (ga) dalam buku cerita Monsutaa 

Hoteru de Natsuyasumi adalah: 

Partikel は(wa) Partikel が(ga) 
Menunjukkan topik. Menunjukkan subyek. 
Membandingkan dan menjelaskan dua 
buah topik. 

Tidak bisa untuk membandingkan dan 
menjelaskan dua buah topik. 

Menjangkau seluruh kalimat. Tidak menjangkau seluruh kalimat. 
Tidak menunjukkan kejiwaan; 
penginderaan. 

Menunjukkan kejiwaan; penginderaan. 

Menunjukkan pemilik. Menunjukkan sesuatu yang dimiliki.  
Tidak menunjukkan perlawanan. Menunjukkan perlawanan. 
Tidak memotong kalimat sebelumnya 
dan tidak menunjukkan perasaan tidak 
tenang atau santai. 

Memotong kalimat sebelumnya dan 
menunjukkan perasaan tenang atau 
santai. 

Tidak bisa diganti dengan partikel no. Bisa diganti dengan partikel no. 
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Saran 

Beberapa saran dalam skripsi ini antara lain : 

1. Semoga cerita Monsuta Hoteru de Natsuyasumi dalam skripsi ini bisa 

bermanfaat bagi rekan-rekan PKG untuk menambah bahan pengayaan, 

terutama kemampuan membaca, karena buku cerita ini ditulis 

menggunakan huruf Kana tanpa ada huruf Kanji, sehingga siswa dapat 

lebih lancar dalam membaca huruf Kana.  

2. Semoga melalui skripsi ini, para pembelajar bahasa Jepang menjadi lebih 

antusias terhadap buku-buku cerita maupun novel bahasa Jepang 

kemudian tertarik untuk meneliti partikel yang ada dalam buku cerita atau 

novel tersebut. 

3. Bagi para pembelajar bahasa Jepang supaya lebih mengetahui perbedaan 

penggunaan partikel は(wa) dan が(ga).  
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