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Abstrak 

Literatur kejepangan telah tersebar luas di dunia dan menjadi yang terbaik dalam bidangnya. 

Bentuknya bermacam-macam mulai dari novel sampai manga. Jenis literatur tulisan murni  seperti 

novel yang telah diterjemahkan menjadi lebih mudah untuk dipahami isinya. Berbeda dengan novel, 

manga memiliki gambar dan tulisan yang kadang kala saat diterjemahkan makna awal bahasa Jepang 

dapat berubah dari aslinya. Dalam manga terdapat kandoushi (interjeksi) yang membedakannya dari 

komik berbahasa asing lainnya seperti komik bara. Kandoushi ini berupa satu kata dalam satu balon 

dialog dan mengungkapkan perasaan tokohnya pada saat itu. Makna dari kandoushi bermacam-

macam tergantung situasi perasaan tokohnya. Kata-kata yang tergolong dalam kandoushi ternyata 

beberapa diantaranya juga termasuk dalam kelas kata bahasa Jepang yang lain. Kelas kata dalam 

bahasa Jepang ini disebut Hinshi Bunrui dan terdiri dari 9 kelas kata. Dalam empat manga yang 

diteliti didapatkan 279 kandoushi dan semua berupa satu kata tunggal. 

 

     Kata kunci: Kandoushi, Manga, Jepang, Kata 

 

Abstract 

Japanese literature has been spreaded and translated across the globe as the best of its kind. The 

form it self is vary from novel to manga (Japanese comic). While the full writing literature like 

novels are easier to read after being translated, manga in it self has pictures and texts included 

that when translated their meaning will sometimes deviated from its origin. Manga has 

interjection (kandoushi) that differentiate them from comic. This interjection is usually a word in 

a character bubble and has emotional feeling. The actual means of this interjection is different 

from its context and its picture.  That being said, these interjections have forms taken from other 

Japanese types of word. Usually called Hinshi Bunrui these type of Japanese words are classified 

as 9 types of words. From these mangas 279 interjections were founded. All of them were in a 

form of one word. 

 

      Key words: Kandoushi, Manga, Japan, Word 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Ekspresi-ekspresi tekstual dalam 

wacana Jepang dapat berupa kalimat, 

frasa, ataupun kata. Dalam bahasa 

Jepang kata dapat dibagi berdasarkan 

bermacam-macam klasifikasi. Kelas 

kata dalam bahasa Jepang terbagi 

menjadi 10 kelas kata, yaitu : rentaishi, 

fukushi, daimeishi, taigen, doshi,  

 

keiyooshi, joshi, jodoshi, setsuzokushi 

dan kandoushi (Sudjianto, 2004:26). 

Salah satu kelas kata yang cukup sering 

digunakan dalam komik adalah  

kandoushi (interjeksi). Interjeksi adalah 

bentuk yang tidak dapat diberi afiks dan 

tidak dapat menjadi subjek, objek, atau 

predikat dengan bentuk lain, dan 

dipakai untuk mengungkapkan 

perasaan; misalnya kata ah dalam 
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bahasa Indonesia (Sudjianto, 2004:109). 

Pembelajar bahasa Jepang dapat 

memahami interjeksi ini tetapi tidak 

banyak orang yang paham menganai 

interjeksi dalam bahasa Jepang. 

 

Terdapat beberapa kata yang termasuk 

dalam kelompok kandoushi tetapi juga 

termasuk pada kelompok kelas kata lain 

(Sudjianto, 2004:120). Salah satunya 

adalah kandoushi yang bentuknya sama 

dengan daimeshi (pronomina) seperti 

contoh berikut: 

(a) それ、急げ! 

Itu, ayo cepatlah! 

(b) それ、きれいな花です. 

Itu, bunga yang cantik. 

 

Kata それ  pada kalimat (a) dipakai 

sebagai kandoushi tidak berperan 

sebagai subjek, objek, predikat atau 

adverbia. Tetapi kata そ れ  dalam 

kalimat (b) dipakai sebagai daimeshi 

dan dapat menjadi subjek. 

 

2. Metode Penelitian 

 

Karena penilitian ini berupa kata-kata 

dan gambar, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Metode ini dipakai karena 

dianggap sesuai dengan permasalahan 

yang diambil yaitu, melakukan analisis 

kandoushi yang bentuknya sama 

dengan kelas kata lain. Sumber Data 

yang menjadi objek penelitian ini 

adalah komik 20
th

 Century Boys volume 

1-4 yang ditulis dalam bahasa Jepang, 

khususnya pada kalimat yang terdapat 

kandoushi di dalamnya.  

 

Penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan sebagai metode 

pengumpulan data. Peneliti akan 

melakukan teknik simak dengan 

membaca komik 20thCenturyBoys 

volume 1 – 4 dan menandai kalimat 

dengan karakteristik kandoushi yang 

bentuknya sama dengan kelas kata lain. 

Selanjutnya kalimat–kalimat yang 

diperoleh dimasukkan ke dalam tabel. 

Dilanjutkan dengan mengorganisir data 

dengan menggolongkan berdasarkan 

jenis kandoushi dan jenis kata lain. 

Analisis diawali dengan kandoushi dan 

jenis kata lain. Selanjutnya 

dibandingkan hasil analisis keduanya. 

Terakhir yaitu, menyimpulkan hasil 

dari anilisis data secara singkat dan 

padat sehingga permasalahan dapat 

terjawab dengan ringkas dan rapi. 

 

Teori yang mendasari penelitian ini 

adalah teori kandoushi. Kandoushi 

adalah jenis kata yang muncul akibat 

suatu situasi dari perasaan penutur atau 

akibat jawaban dari lawan tutur, berupa 

sebuah kata (Kiso Nihongo Bunpo, 

1999:60). Kandoushi memiliki cirri-ciri 

yang membedakannya dari kelas kata 

lain. Diantaranya: 

1. Kandoushi adalah kata yang 

mengungkapkan impresi, 

panggilan, jawaban, dan 

persalaman. 

2. Kandoushi tidak mengenal 

konjugasi atau deklinasi. 

Kandoushi termasuk kata 

yang dapat berdiri sendiri 

dan tidak mempunyai 

dukungan sintaksis dengan 

bentuk lain. Kandoushi tidak 

dapat diatur dan dihubungkan 

dengan kata lain. 

Keistimewaan dari kandoushi 

adalah mampu 

mengungkapkan suatu 

pengertian tanpa sokongan 

kata lain dan dengan 

sendirinya dapan menjadi 

sebuah kalimat. (Sudjianto, 

2004:110) 
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3. Kandoushi tidak dapat 

menjadi subjek, objek, 

predikat, maupun adverbial. 

Walaupun diletakkan di awal 

kalimat bukan berarti 

kandoushi tersebut menjadi 

subjek. 

 

Kandoushi dibagi menjadi empat 

golongan yakni kandou, yobikake, ooto, 

dan aisatsugo (Sudjianto, 2004:110). 

Pengertian dan contoh dari masing-

masing jenis kandoushi: 

(1) 感動 (impresi) 

Kandou adalah kandoushi 

yang mengungkapkan 

impresi atau emosi seperti 

rasa takut, senang, marah, 

sedih, terkejut, khawatir, 

kecewa, dan sebagainya. 

Kata-kata yang merupakan 

kandoushi jenis ini antara 

lain maa, oo, e, ee, yaa, sora, 

hora, hahaa, yareyare.  

(2) 呼びかけ (panggilan) 

Yobikake adalah kata-kata 

yang menyatakan panggilan, 

ajakan, imbauan, atau dapat 

juga diucapkan sebagai 

peringatan terhadap orang 

lain. Kata-kata yang 

termasuk dalam yobikake 

antara lain oo, oi, saa, 

moshi-moshi, yai, yaa, sore. 

(3) 応答 (jawaban) 

Outou di sini bukan hanya 

kata yang menyatakan 

jawaban, tetapi juga 

tanggapan atau reaksi 

terhadap pendapat atau 

tuturan orang lain. Kata-kata 

yang termasuk jenis ini 

antara lain oo, ee, iya, iie, 

hai, un, soo. 

(4) 挨 拶 語  (ungkapan 

persalaman) 

Persalaman merupakan 

kalimat minor berupa klausa 

atau bukan, bentuknya tetap, 

yang digunakan dalam 

pertemuan antara pembicara, 

memulai percakapan, minta 

diri dan sebagainya 

(Sudjianto, 2004:118). Yang 

termasuk kelompok 

aisatsugo ini di antaranya 

konnichi wa, ohayoo,  

sayoonara, oyasuminasai, 

arigatoo, konban wa. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

 

Dari keseluruhan data yang didapatkan 

penulis kandoushi yang memiliki 

bentuk yang sama dengan  Meishi 

(nomina) ada 69. Kandoushi tersebut 

termasuk dalam kelas kata meishi yang 

tergolong dalam daimeishi (pronomina).  

1. Data 1 

Pada adegan komik berikut Kenji 

sedang berada di universitas yang 

merupakan tempat perkuliahan Masao 

dan kantor Prof. Shikijima. Kenji 

mendatangi meja resepsionis untuk 

bertanya kepada pegawai yang sedang 

bertugas. Kenji bertanya mengenai 

keberadaan Masao namun Kenji tidak 

mengetahui nama keluarganya. Lalu ia 

menyebutkan nama sekolah Masao 

yaitu STM Musashiyama. Dari 

informasi tersebut pegawai menemukan 

data Masao Tamura. Saat Kenji 

bertanya tempat tinggal, klub, dan kelas 

dari Masao Tamura, sang pegawai 

memberitahukan bahwa dia mengikuti 

kelasnya Prof. Shikijima. Mengetahui 

hal tersebut seketika juga Kenji 

mengingat peristiwa-peristiwa lain. 

Hilangnya Prof. Shikijima, simbol 

familiar yang berada di rumah Prof. 

Shikijima, dan kematian Donkey, 

sahabat Kenji. 
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Dialog:  

事務員：敷島教授のゼミ。 

ケンジ：敷島って……まさか、

あの …… 行方不明の

……？ 

事務員：あれ？よくご存じで
…… 

～ 

ケンジ：何だ．．．？ どうい

うことだ．．．？そ…

そのゼミの、研究室は

どこに……？ 

事務員：１２号館の………あ

……でも今は、ご存じ

の通り休講で………き

っとあっちだな。 

Pegawai : Kelasnya Profesor 

Shikijima 

Kenji : Shikijima… Apa 

mungkin…? Profesor 

yang hilang itu…? 

Pegawai : Eh? Jadi, kau tahu… 

Kenji : ……!! 

~ 

Kenji : Apa ini…? Apa maksud 

semua ini…? Ke… kelas 

itu di mana ruang 

kelasnya…? 

Pegawai : Di gedung 12… Ah… 

tapi, seperti yang anda 

ketahui, kelas itu libur… 

Pasti mereka di sana 

(terjemahan oleh Ari 

Nirwana dalam Urasawa 

(20thCenturyBoys versi 

bahasa Indonesia, 

2005:136-138)) 

 

Tuturan “ 何 だ ． ． ． ？ ” yang 

diucapkan Kenji merupakan kandoushi 

karena tidak berperan sebagai subjek, 

objek, maupun predikat, selain itu juga 

tidak bisa disisipi dengan partikel 

seperti pronomina 何だが , 何だを , 

atau 何だは.  Seperti pada kata 何 yang 

digunakan sebagai daimeishi dalam 

kalimat berikut: 

 何か におうなあ．．．(20
th

 

Century Boys volume 1, 2000:59) 

Bau apa ini?  

 

Atau dalam kalimat 何をするですか？. 

Sebagai meishi kata 何  dipergunakan 

untuk menanyakan sesuatu yang ingin 

diketahui pembicara, dengan kata lain 

digunakan untuk menunjuk pada 

sesuatu yang ingin diketahui pembicara.  

 

Kata di atas (“何だ．．．？”) juga 

berfungsi mengungkapkan suatu 

impresi dan merupakan ciri kandoushi 

jenis kandou. Impresi yang dinyatakan 

oleh kandoushi ini  adalah perasaan 

terkejut karena bingung dengan suatu 

keadaan. Kebingungan yang dipicu 

beberapa kejadian yang dialami penutur 

dari hilangnya Profesor Shikijima, 

kematian Mon-chan, simbol-simbol, 

dan Masao yang ternyata mahasiswa 

dari profesor. 

 

Untuk mengetahui perbedaan makna 

dalam kandoushi dan meishi dapat 

dilihat dari konteksnya, seperti dalam 

tabel berikut ini.  

 

Kandoushi (kandou) Daimeishi (pronomina) 

何だ．．．？ 何か におうなあ．．． 

Berdiri sendiri 

Tidak dapat disisipi partikel 

Menunjukkan impresi rasa terkejut 

Dapat disisipi dengan partikel 

Berfungsi sebagai pronomina 
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2. Data 2 

Pada adegan komik berikut ini Kenji 

mendatangi beberapa mahasiswa yang 

sedang bermain baseball. Kenji 

berusaha menanyai mahasiswa di 

lapangan itu mengenai tempat tinggal 

Masao Tamura tetapi di saat yang 

bersamaan salah satu pelari base ada 

yang terkilir kakinya. Tim yang salah 

satu pemainnya cedera kemudian 

kebingungan mencari pemain pengganti. 

Seketika itu juga seorang mahasiswa 

menunjuk Kenji sebagai pelari 

pengganti. Kenji menyetujuinya lalu 

bersiap-siap ke pelari. Lalu Kenji 

melepas sepatunya, hal itu membuat 

mahasiswa terkejut keheranan karena 

yang dilakukan Kenji adalah hal yang 

aneh. 

 

Dialog: 

ケンジ：っしゃ！！ 

学生 ：い…いや、ただのソ

フトボールの代走です

から、そんな気合いい

れなくても…… あれ？ 

 ちょ…ちょっと………

何で靴脱ぐんスか？ 

ケンジ：俺の、ガキの頃の友

達が言ってた…… 

 裸足の方が、速いって

な。 

 

Kenji: Oke!! 

Mahasiswa: E…emm, kau hanya 

pelari pengganti, jadi tak 

perlu seserius itu… Eh? 

Kenji: (Melepas sepatu) 

Mahasiswa: Tu…tunggu… 

Kenapa kau melepas 

sepatumu? 

Kenji: Saat aku kecil, temanku 

berkata… Dengan 

telanjang kaki, bisa lari 

lebih cepat. (terjemahan 

oleh Ari Nirwana dalam 

Urasawa 

(20thCenturyBoys versi 

bahasa Indonesia, 

2005:144 - 145)) 

 

Kata “あれ”dalam percakapan di atas 

merupakan kandoushi karena 

memenuhi ciri-ciri kandoushi yaitu 

tidak berperan sebagai subjek, objek, 

maupun predikat. Kata あ れ yang 

tergolong ke dalam kandoushi tidak 

dapat disisipi oleh partikel は、が、を 

seperti meishi. Dalam kalimat seperti 

あれは自転車です、あれを持って、

あれが好きです  misalnya, あれ 

sebagai meishi dapat berubah fungsinya 

dengan diberi imbuhan は, が, atau を.  

Hal ini dikarenakan sifat kandoushi  あ

れ yang meskipun berdiri sendiri dapat 

menjadi kalimat. Selain itu karena 

menyatakan impresi maka termasuk 

dalam kandoushi jenis kandou. Impresi 

yang ditunjukkan mahasiswa adalah 

perasaan terkejut karena bingung 

dengan tindakan lawan tuturnya yang 

aneh yaitu melepas sepatu untuk berlari.

 

Kandoushi (kandou) Daimeishi (pronomina) 

ケンジ：っしゃ！！ 

学生 ：い…いや、ただのソフトボール

の代走ですから、そんな気合いいれなくて

も……あれ？ 

ケンジ：も．．．もう１０年も前の 

                話だから．．． 

先生 ：あれは、おまえ、人様の前 

                に 出 る 格 好 じ ゃ な か っ た な 。
(20thCenturyBoys volume 3, 

2000:102) 
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Berdiri sendiri menjadi kalimat 

Tidak dapat disisipi partikel 

Berfungsi menunjukkan impresi terkejut 

Dapat disisipi partikel 

Berfungsi sebagai pronomina 

 

3. Kore (これ) 

Bentuk これ yang didapatkan dari data 

merupakan bentuk dasar dan bentuk 

pengulangan menjadi これはこれは . 

Pada adegan komik berikut ini Kenji 

dan teman-teman sedang mendatangi 

rumah Donkey untuk berkabung. 

Setelah itu para pelayat dipersilahkan 

menyantap makanan dan minuman 

yang telah disiapkan tuan rumah. Pada 

saat itu Kenji melihat ada seorang 

pendeta yang makan banyak sekali 

padahal semua sedang dalam keadaan 

berkabung 

Dialog: 

女：おビールいかがですか？

ご住職。 

住 職 ： お ― 、 こ れ は こ れ

は！！涙の多い、実に

いいお通夜ですなあ…

故人も、さぞかし喜ば

れていることでしょう。 

ケンジ：バクバクバクバクよ

く食いやがる……生臭

坊主。 

 

Wanita: Apa anda mau bir, pak 

pendeta? 

Pendeta: Ooh, terima kasih!! 

Malam berkabung penuh 

air mata yang bagus… 

Mendiang pasti juga 

senang 

Kenji: Makannya lahap sekali… 

Dasar pendeta busuk. 

(terjemahan oleh Ari 

Nirwana dalam Urasawa 

(20thCenturyBoys versi 

bahasa Indonesia, 

2005:100)) 

 

Kata “ こ れ は こ れ は ”dalam 

percakapan di atas merupakan 

kandoushi karena memenuhi ciri-ciri 

kandoushi; berdiri sendiri dan tanpa 

disisipi apapun dapat menjadi kalimat; 

tidak berperan sebagai subjek, objek, 

atau predikat. Walaupan diikuti oleh 

partikel は , kata ini merupakan 

pengulangan dari これは. これはめが

ねです(ini adalah kacamata) tidak akan 

sama artinya dengan これはこれはめ

がねです (ini ini kacamata?). Dalam 

situasi pada gambar 3 jika kata これは

これは diganti dengan これは maka 

maknanya akan berbeda. Selain itu 

karena menyatakan impresi maka 

termasuk dalam kandoushi jenis kandou. 

Impresi yang diungkapkan dari 

kandoushi tersebut adalah rasa senang 

(berterima kasih) karena mendapatkan 

penawaran bir dari tuan rumah. 

 

Untuk mengetahui perbedaan makna 

dalam kandoushi dan meishi dapat 

dilihat pada kalimat di bawah ini. 

オッチョ：これ、とっと

け。少ない

け ど よ 。
(20thCentury

Boys volume 

4, 2000:51) 

 

Occho: Ini ambillah. 

Sedikit, sih.  

 

Dalam percakapan di atas kata “これ” 

berperan sebagai pronomina dan 

berfungsi sebagai objek. こ れ 

menunjuk kepada uang yang 

digenggam Occho pada Gambar 4. 
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Bentuknya dapat disisipi partikel を 

menjadi “これをとっとけ“ dan tetap 

tidak merubah makna kalimatnya. 

Seandainya kandoushi ”これはこれは
“  digunakan dalam dialog pada 

gambar 4 menjadi “これはこれは、と

っとけ。” seperti pada kasus “これは

めがねです。”, maka kalimat tersebut 

menjadi tidak dapat dipahami 

maknanya. 

 

Perbedaan bentuk これ pada kandoushi 

dan daimeishi dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Kandoushi (kandou) Daimeishi (pronomina) 

お―、これはこれは！！ これ、とっとけ。 

Dapat berdiri sendiri sebagai kalimat 

Tidak dapat disisipi partikel 

Berfungsi sebagai impresi 

kesenangan 

Dapat disisipi partikel 

Berfungsi sebagai pronomina 

 

4. Omae (おまえ) 

Bentuk おまえ  yang didapatkan dari 

data adalah bentuk お ま え か よ . 

Adegan komik berikut ini terjadi di 

tempat percetakan Kenji bekerja. Ada 

seorang pelanggan wanita yang 

memanggil Kenji untuk meminta tolong. 

Saat Kenji melayaninya dengan ramah 

ternyata pelanggan itu adalah teman 

Kenji sendiri. 

Dialog: 

ケンジ：あ．．．すいません。

うちのコピー機は、ハ

ガ キ は で き な い ん

で．．． 

あ．．．何だユキジ、おまえ

かよ！！ 

ユキジ：客におまえなんて言

ってると、また本社の

営業に大目玉くらうわ

よ。 

 

Kenji : Maaf… mesin foto kopi 

itu nggak tau kenapa 

nggak bisa mengkopi 

kartu. 

Eh… Lho? Ternyata kamu, 

Yukiji!! 

 

Yukiji : Kalo bilang “ternyata 

kamu” ke pengunjung, 

nanti diomelin pengawas 

lagi, lho.  

 

Tuturan “ お ま え か よ ”dalam 

percakapan di atas merupakan 

kandoushi karena memenuhi ciri-ciri 

kandoushi karena dengan berdiri sendiri  

dapat menjadi kalimat. Jika diberi 

partikel は、が、atau を tidak dapat 

menjadi kalimat. Ini berarti tuturan 

tersebut sesuai dengan sifat kandoushi 

yang tidak berperan sebagai subjek, 

objek, atau predikat. Selain itu karena 

menyatakan impresi maka termasuk 

dalam kandoushi jenis kandou. Impresi 

yang diungkapkan dari tuturan tersebut 

adalah rasa kesal karena kecewa 

mendapatkan fakta yang tidak sesuai 

harapan yaitu pengunjung yang ternyata 

teman Kenji sendiri, Yukiji. 

 

Untuk mengetahui perbedaan makna 

dalam kandoushi dan meishi dapat 

dilihat pada kalimat di bawah ini. 

ケロヨン：ケンジ、俺らもう

いい年だぞ！身をかた

めてないのおまえぐら
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いだ。とっとと嫁さん

も ら え ！ ！
(20thCenturyBoys volume 

1, 2000:46) 

 

Keroyon : Kenji, kita sudah 

berumur!! Hanya kamu 

yang sampai saat ini 

belum menikah. Cepat 

cari istri sana!! 

(terjemahan oleh Ari 

Nirwana dalam Urasawa 

(20thCenturyBoys versi 

bahasa Indonesia, 

2005:44)) 

 

Dalam percakapan di atas kata “おまえ” 

berperan sebagai pronomina dan 

berfungsi sebagai subjek. お ま え 

menunjuk kepada Kenji yang menjadi 

subjek. Dalam kalimat ini おまえ tidak 

memiliki makna lain ataupun impresi 

terhadap sesuatu hal seperti kandoushi. 

 

Kandoushi (kandou) Daimeishi (pronomina) 

おまえかよ！！ おまえぐらいだ。 

Berdiri sendiri 

Tidak dapat disisipi partikel 

Berfungsi sebagai impresi kecewa  

Dapat disisipi partikel 

Berfungsi sebagai pronomina 

 

Dari analisis di atas dapat disimpulkan 

walaupun bentuk tuturannya sama, 

kandoushi dan daimeishi memiliki 

perbedaan yaitu: 

 

 

Kandoushi (kandou) Daimeishi (pronomina) 

Dapat berdiri sendiri 

Tidak dapat disisipi partikel 

Fungsi ungkapan impresi penutur 

Tidak berdiri sendiri 

Dapat disisipi partikel 

Berfungsi sebagai pronomina 

 

4. Simpulan 

 

Didapatkan data kandoushi yang 

bentuknya sama dengan kelas kata lain, 

yang dapat dilihat dai tabel sebagai 

berikut: 

 

感動詞
Kandoushi

 

品詞分類
Hinshi-Bunrui

 

全部
T o t a l

 
名
詞

M
e
i
s
h
i 

副
詞

F
u
k
u
s
h
i 

連
体
詞

R
e
n
t
a
i
s
h
i 

接
続
詞

S
ets

uzo
kus

hi 

助
詞

J
o
s
h
i 

動
詞

D
o
u
s
h
i 

形
容
詞

K
e
i
y
o
u
s
h
i 

形
容
動
詞

K
eiy

oud
ous

hi 

感動
Kandou

 ６３ ８２ １２ ３ ３ ９ １５ ９ １９６ 

27
9
 

Yo

;呼

びかけ
b i k a k e

 
２ ２ ５ ３ ３    １５ 

応答
O u t o u

 １ ６３    ２   ６６ 
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48 
 

挨拶語
Aisatsugo

 ２        ２ 

全部
T o t a l

 
６８ 

１４

７ 
１７ ６ ６ 

１

１ 
１５ ９  

２７９  

 

Dari 279 data Kandoushi yang 

ditemukan jenis kandou merupakan 

yang terbanyak dengan 196 data. Jenis 

kandou tersebut digunakan dalam 

percakapan dalam penelitian ini dan 

berfungsi sebagai impresi perasaan 

penutur. Kandoushi jenis yobikake 

berfungsi sebagai panggilan. Dalam 

analisis penulis tidak menemukan 

fungsi lain. 

 

Karena berfungsi sebagai impresi 

penutur, makna dalam kandoushi 

tersebut juga beragam tergantung pada 

keadaan yang sedang dialami penutur. 

Kandoushi yang ditemukan selalu 

berbentuk kata yang berdiri sendiri atau 

kata dalam suatu kalimat yang diberi 

jeda dengan tanda ( , ). Kandoushi yang 

bentuknya sama dengan meishi 

mengimpresikan keterkejutan, 

kekesalan, kecewa, senang. Bentuk 

yang sama dengan rentaishi 

mengimpresikan keterkejutan. Bentuk 

yang sama dengan setsuzokushi 

mengimpresikan ketakutan. Bentuk 

yang sama dengan keiyoshi 

mengimpresikan kekesalan. Bentuk 

yang sama dengan dooshi 

mengimpresikan kesenangan. 
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