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BAB IV 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, penulis berhasil menyimpulkan 

beberapa makna 副助詞ほど yang dihasilkan dari beberapa struktur kalimat. Pertama 

yakni, 副助詞ほど fukujoshi hodo yang memiliki makna sebagai ‘perkiraan’ yang 

dapat dihitung, yaitu jika ほど hodo memiliki struktur numeral 名詞 + ほど numeral 

meishi + hodo ‘nomina kuantitatif + hodo’. Kalimat dengan struktur tersebut 

digunakan untuk memperkirakan suatu ukuran (panjang, luas, volume), waktu (detik, 

menit, jam), umur, dan jumlah suatu benda.  

Selanjutnya, yang ke dua, 副助詞ほど fukujoshi hodo yang bermakna 

perkiraan yang tidak dapat di hitung besarnya dengan angka dan diungkapkan hanya 

melalui opini manusia saja. Struktur kalimat ini diantaranya; ~動詞＋ない + ほど 

~doushi + nai + hodo ‘verba berbentuk negatif + hodo’, ～る＋ほど’ ~ru + hodo atau

動詞＋ほど doushi + hodo ‘verba bentuk kamus + hodo’ dan 名詞＋ほど meishi + 

hodo ‘kata benda + hodo’. 

Ketiga, 副助詞ほど fukujoshi hodo, yang melekat  dalam satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisah yakni, memiliki struktur ～ば＋る＋ほど  ~ba (verba bentuk 

jouken atau persyaratan) + ~ru (verba bentuk kamus) + hodo, merupakan kalimat 

proporsional, jika diterjemahkan menjadi ‘semakin..semakin’. Kesatuan tersebut dapat 

terbentuk dari verba atau adjektiva. Lalu 副助詞ほど fukujoshi hodo yang diawali 
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dengan ～くなる~ku naru, disertai dengan adanya perubahan, memiliki makna yang 

sama dengan kalimat yang di dalamnya terdapat struktur ～ば＋る＋ほど. 

Selanjutnya yang ke empat dan ke lima, merupakan sebuah perbandingan, 

hanya saja yang ke empat adalah副助詞ほど fukujoshi hodo yang membandingan dua 

buah benda atau dua hal,  memiliki struktur Aは Bほど～ない A wa B hodo ~nai. 

Pola tersebut, digunakan untuk mengekspresikan suatu topik yang memiliki nilai lebih 

rendah dari objek yang dibandingkan. Lalu yang ke lima adalah副助詞ほど fukujoshi 

hodo yang juga merupakan perbandingan, tetapi yang hanya mengunggulkan satu hal 

saja diantara hal lain yang sejenis, memiliki struktur A ほど Xはない A hodo X wa 

~nai. ほど hodo dalam kedua pola ini, melekat dengan hal yang memiliki nilai unggul. 

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa, penggunaan 副助詞ほど fukujoshi 

hodo dalam berbagai kalimat memiliki makna dan struktur yang beragam. ほど hodo 

juga,  hampir mirip dengan joshi ‘partikel’ yang lain, contohnya くらい・ぐらい

kurai,gurai, yang bermakna perkiraan dan より yori, yang merupakan partikel 

pembanding. ほど hodo ini memberikan keterangan dan menambahkan makna kata 

yang terletak sebelum ほど hodo, dan juga dapat menjadi penghubung antar kata. ほ

ど hodo melekat pada 品詞 hinshi, yaitu 名詞 meishi ‘nomina’、動詞 doushi ‘verba’、

形容詞 keiyoushi ‘adjektiva I’、形容動詞 keiyoudoshi ‘adjektiva II’. Partikel ほど

hodo ini, memaknai suatu kalimat secara gramatikal.  


