
 

4 BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut; 

Pada anime Danshi Koukousei no Nichijou terdapat 19 kalimat yang 

menggunaan kata nani, yang terdiri dari 7 data pronomina (daimeishi) dengan 3 

data memiliki makna untuk menanyakan hal-hal yang tidak jelas, 1 data memiliki 

makna untuk menanyakan benda, dan 3 data memiliki makna untuk menanyakan 

orang. Adverbia (fukushi) terdapat 5 data yang memiliki makna mengapa dan 

bagaimana. Interjeksi (kandoushi) terdapat 7 data dengan 4 data memiliki makna 

untuk mengungkapkan perasaan yang terkejut (tidak percaya), 2 data memiliki 

makna untuk mengungkapkan perasaan tidak khawatir atau tidak peduli, dan 1 

data memiliki makna untuk mengungkapkan perasaan marah. 

Kelas kata dan makna gramatikal kata nani yang terdapat dalam anime 

Danshi Koukousei no Nichijou terbagi menjadi tiga, yaitu (1) Pronomina 

(daimeishi) memiliki makna gramatikal apa dan siapa yang berfungsi untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak jelas, dan untuk menanyakan benda, orang, dan 

hal lainnya. Kata nani yang berfungsi sebagai pronomina dapat diketahui dari 

kalimat yang menanyakan apa, siapa, dan menanyakan kata benda.  (2) Adverbia 

(fukushi) memiliki makna gramatikal mengapa dan bagaimana yang berfungsi 

untuk menanyakan sebab terjadinya suatu hal kepada lawan bicara. Kata nani 

yang berfungsi sebagai adverbia dapat diketahui dari kalimat yang tujuannya 



 

menanyakan alasan terhadap suatu hal. (3) Interjeksi (kandoushi) yang ditemukan 

terdiri dari tiga makna yaitu pertama, kata nani dengan makna gramatikal apa 

yang berfungsi untuk menunjukkan perasaan yang terkejut (tidak percaya) karena 

suatu hal yang tidak terduga. Kedua, kata nani dengan makna gramatikal apa yang 

berfungsi untuk mengungkapkan perasaan tidak khawatir atau tidak peduli. Ketiga, 

kata nani dengan makna gramatikal apa yang berfungsi untuk mengungkapkan 

perasaan marah kepada lawan bicara. Kata nani yang berfungsi sebagai kandoushi 

dapat diketahui dari kalimat yang memiliki intonasi tinggi atau rendah. 

4.2 Saran 

Penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai penggunaan kata nani yang 

diujarkan oleh Yoshitake dalam anime Danshi Koukousei no Nichijou yang terdiri 

dari 12 episode. Peneliti menganalisis data berdasarkan teori nani yang dijelaskan 

oleh Makoto Matsumura (1995). 

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembelajar bahasa Jepang untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang membahas mengenai kata nani dengan 

menggunakan tinjauan yang berbeda, seperti tinjauan sosiolinguistik. 


