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LAMPIRAN 

 

Tabel 1.1. Penggunaan Danseigo Shuujoshi oleh tokoh pria dan wanita dalam 

Anime “Detective Conan Series – Season 22  Episode 701 

NO SHUUJOSHI DETIK KALIMAT KONTEKS FUNGSI 

1 だろう 01 : 03 自ら銃口の前に

その身をさらす

だろうよ。 

Gin memastikan 

bahwa Sherry 

akan muncul 

dengan sendirinya 

jika dipancing 

Untuk 

menyatakan 

kemungkinan 

dalam 

kalimat 

2 だろう 01 : 13 手は出すなって

ことだろう？ 

Gin tahu bahwa 

Vermouth tidak 

ingin ia ikut 

campur 

Sebagai 

question-tag 

dalam 

kalimat 

3 ぜ 01 : 18 まあ久しぶりに

お前の口から 

シェリーの名が

聞けてうれしい

ぜ。 

Gin senang 

(dalam arti licik) 

karena mendapat 

kabar tentang 

Sherry dari 

Vermouth 

Pernyataan 

dalam 

kalimat 

4 さ 05 : 17 キッド様のって

きちゃってさ

ぁ！ 

Sonoko yakin 

bahwa Kaito Kid 

akan datang dan 

ikut masuk ke 

dalam kereta 

misteri 

Penekanan 

dalam 

kalimat 

5 ぜ 09 : 02 駅みんな すっ

飛ばしてるぜ！ 

Genta berkata uap 

dari Kereta 

tampak seperti 

asap rokok 

Pernyataan 

dalam 

kalimat 

6 だな 10 : 38 この列車の走行

中に出される推

理クイズだな。 

Conan merasa 

justru yang 

menarik di kereta 

ini adalah 

Permainan Kuis 

Analisanya 
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7 ぜ 10 : 51 見失っちまった

ぜ。 

Genta merasa 

heran ke mana 

perginya orang 

yang dikejar oleh 

Detektif Cilik 

Pernyataan 

dalam 

kalimat 

8 かな 11 : 15 ああ今回はあと

１時間後だった

かな。 

Kondektur kereta 

mengatakan 

bahwa Kuis 

Analisanya 

seharusnya baru 

akan di mulai satu 

jam lagi 

Pertanyaan 

yang 

menunjukkan 

keragu-

raguan atau 

ketidakpastia

n 

9 さあ 12 : 18 はぁ？ 

何言ってんだ？

ここは ８号

車。 

たった今 

僕が遊びに来た

ところさ。 

Sera menekankan 

pada Conan 

bahwa ia baru tiba 

di Gerbong 8 

tersebut 

Penekanan 

dalam 

kalimat yang 

diperhalus 

10 ぞ 14 : 37 それより 今は

消えた７号車

だ。 

確認に行くぞ！ 

Conan merasa 

harus memeriksa 

Gerbong 7 yang 

menghilang 

Perintah 

dalam 

kalimat 

11 ぜ 15 : 16 じゃあ もう一

度Ｂの部屋に行

ってみようぜ。 

Genta 

menyarankan 

mereka (Detektif 

Cilik) untuk ke 

kamar B sekali 

lagi 

Pernyataan 

dalam 

kalimat 

12 ぞ 15 : 24 開けるぞ。 Conan akan 

membuka pintu 

kamar B tersebut 

Penegasan 

dalam 

kalimat 

13 かな 15 : 42 あの車掌さんが

勘違いしてるの

かな？ 

Ayumi kurang 

yakin apa yang 

dikatakan oleh 

Kondektur itu 

benar atau tidak 

Pertanyaan 

atau 

keraguan 

dalam 

kalimat 
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14 さあ 16 : 05 この部屋ってさ

ぁ。 

ホントの 

ホントは７号車

のＢ室… だよ

ね？ 

Conan bertanya 

pada Sonoko, 

Ran, dan Sera 

bahwa itu 

sebenarnya adalah 

Gerbong 7 

Penekanan 

dalam 

kalimat yang 

diperhalus 

15 さあ 17 : 07 僕が通りかかっ

て仲間に加わっ

たってわけさ。 

Saat Sera lewat, 

lalu ia bergabung 

bersama dengan 

Ran dan Sonoko 

Penekanan 

dalam 

kalimat yang 

diperhalus 

16 かな 17 : 15 だから今頃 

あの被害者役の

人 

８号車で 

くつろいでるん

じゃないかな？ 

Ran merasa 

bahwa orang yang 

tadi bertukar 

tempat dengan 

mereka saat ini 

mungkin sedang 

beristirahat di 

Gerbong 8 

Pertanyaan 

atau 

keraguan 

dalam 

kalimat 

17 だろう 17 : 36 それより 

初めましてだよ

な？ 

君だろう？ 

Sera memastikan 

pada Ai karena 

baru pertama kali 

bertemu 

Sebagai 

question-tag 

dalam 

kalimat 

18 だな 19 : 08 こうなったら８

号車に行って 

被害者役の客に

聞いてみるしか

なさそうだな。 

Sera 

menyarankan 

untuk kembali ke 

Gerbong 8 untuk 

bertanya 

penjelasan 

tentang Kuis 

Analisa dari orang 

tersebut 

 

19 だな 19 : 53 まったく 呼ん

でも来ないのに 

余計な時には来

るんだな。 

Tuan Taisaku 

Noto merasa jika 

kondektur datang 

tidak sesuai 

dengan 

panggilannya 
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Tabel 1.2. Penggunaan Danseigo Shuujoshi oleh tokoh pria dan wanita dalam 

Anime “Detective Conan Series – Season 22  Episode 702 

NO SHUUJOSHI DETIK KALIMAT KONTEKS FUNGSI 

20 さあ 22 : 54 離れた位置

から撃たれ

た 

証拠さ。 

Sera mengatakan 

bahwa 

kemungkinan 

korban ditembak 

dari jarak yang 

jauh 

Penekanan 

dalam kalimat 

21 さあ 23 : 31 遺体に拳銃

を握られせ

て１発余計

に撃ったの

さ。 

Sera menebak 

korban sengaja 

diperlakukan 

seperti itu agar 

disangka seperti 

bunuh diri 

Penekanan 

dalam kalimat 

22 だろう 23 : 39 服は部屋の

窓から 

捨てちゃっ

てるだろう

な。 

Sera menyatakan 

bahwa mungkin 

baju korban juga 

sudah dibuang 

oleh pelaku 

melalui jendela 

kereta 

Menyatakan 

kemungkinan 

dalam kalimat 

23 さあ 23 : 47 逃しはしな

いさ。 

Sera memastikan 

bahwa 

pembunuhnya 

masih ada di 

kereta dan tidak 

bisa ke mana-

mana 

Penekanan 

dalam kalimat 

24 ぞ 24 : 04 俺が戻って

くるまで 

部屋に鍵を

かけて 

誰が訪ねて

きても 

絶対開けん

じゃねぇ

Conan menyuruh 

teman-teman 

Detektif Cilik 

lainnya untuk 

masuk ke kamar 

kereta dan tidak 

membukakan 

pintu untuk 

Perintah dalam 

kalimat 
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ぞ！ siapapun sampai 

ia kembali 

25 ぞ 24 : 08 怖ぇ～ぞ 

お前。 

Genta mengejek 

Conan apakah 

sebenarnya dia 

takut terhadap 

kasus yang 

terjadi 

Memperkuat 

suatu kalimat 

26 だろう 24 : 15 だから 

ほら 殺人

犯が 

まだうろつ

いてるから

危ねぇだろ

う？ 

Conan hanya 

khawatir karena 

menurutnya 

kemungkinan 

bisa saja 

pembunuhnya 

masih berkeliaran 

di dalam kereta 

Menyatakan 

kemungkinan 

dalam kalimat 

27 かな 26 : 12 ほぉ～。 

それなら 

毛利先生に 

お任せした

方がよさそ

うかな。 

Amuro bertanya 

apa Mouri 

Kogorou akan 

juga ikut dalam 

penelusuran 

kasus tersebut 

Ketidakpastian 

dalam suatu 

kalimat 

28 だろう 26 : 26 近くの駅に

停めろって 

言っただろ

う！ 

Sera menanyakan 

lagi kepada 

Kondektur bahwa 

saat ini kereta 

harus berhenti di 

stasiun terdekat 

karena terjadi 

kasus 

pembunuhan 

Sebagai 

question-tag 

dalam sebuah 

kalimat 

29 だな 27 : 39 うん、そう

だなぁ！ 

Mouri menjawab 

pertanyaan Sera 

 

30 ぞ 31 : 53 そうか わ

かったぞ！ 

あんただ

な！ 

Detektif Mouri 

tiba-tiba 

menuduh 

Kondektur 

Menunjukkan 

suatu ancaman 

dalam kalimat 
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犯人をＢ室

にこっそり

通したの

は。 

membantu sang 

pelaku yang 

masuk melalui 

kamar B 

31 だろう 36 : 23 それ オリ

エント急行

の筋書きだ

ろ？ 

Sera 

mengungkapkan 

bahwa yang 

dianalisakan 

Detekif Mouri 

tersebut mirip 

dengan cerita 

novel fiksi 

Murder on The 

Orient Express 

karya Agatha 

Christie 

Sebagai 

question-tag 

dalam kalimat 

32 ぞ 33 : 58  犯人を捕ら

えた暁には 

その雁首名

古屋城の天

守閣に吊る

してくれよ

うぞ！ 

Suzuki Jirokichi 

mengancam 

bahwa ia akan 

mengantung sang 

pembunuh di 

menara Kastil 

Istana Nagoya 

jika pada 

akhirnya 

pembunuh itu 

tertangkap 

Ancaman dalam 

kalimat 

33 ぜ 34 : 05 ツキはこっ

ちに 

向いている

ようですぜ  

兄貴。 

Vodka berkata 

pada Gin bahwa 

“kakek tua” 

(Suzuki Jirokichi) 

tersebut tampak 

sudah menangani 

semua 

Penegasan 

dalam kalimat 

34 ぜ 34 : 18 たった今 

ベルモット

から知らせ

Gin berkata pada 

Vodka bahwa ia 

baru mendapat 

kabar dari 

Pernyataan 

dalam kalimat 
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が入った

ぜ。 

Vermouth 

35 だろう 36 : 21 ほらこの車

両のＡから 

Ｅ室って毎

年同じ客が

予約してた

んだろう？ 

Sera bertanya 

pada Kondektur 

kereta mengapa 

mereka yang dari 

kamar A hingga 

E selalu 

memesan 

gerbong yang 

sama tiap 

tahunnya 

Menyatakan 

keragu-raguan 

dalam kalimat 

36 さあ 37 : 52 ねぇ電気っ

ていえばさ 

Conan berbicara 

mengenai listrik 

di kereta tersebut 

Memperhalus 

suatu penegasan 

dalam kalimat 

37 ぜ 38 : 33 ま 腹据え

てかかろう

ぜ。 

相手の方が

焦ってるは

ずだから。 

Sera menyuruh 

Conan untuk 

tidak tegang 

dalam 

menghadapi 

kasus ini 

Pernyataan 

dalam kalimat 

38 だな 41 : 48 フッ… さ

すがは姉妹

だな。 

Subaru berkata 

pada Ai soal 

kakak perempuan 

Ai 

 

 

Tabel 1.3. Penggunaan Danseigo oleh tokoh pria dan wanita dalam Anime 

“Detective Conan Series – Season 22  Episode 703 

NO SHUUJOSHI DETIK KALIMAT KONTEKS FUNGSI 

39 だろう 43 : 09 （能登） 

ほら 竹刀し

か入ってない

だろ？ 

Tuan Noto 

menunjukkan 

pedang bambu 

ke Detektif 

Mouri karena 

dicurigai 

Sebagai 

question-tag 

dalam kalimat 

40 かな 43 : 34 おじさんが走 Conan berkata Ketidakpastian 
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るとこ ムー

ビーに 

撮らせてくれ

ないかな？ 

kepada Tuan 

Noto untuk 

berlari karena 

ia dan anggota 

Detektif Cilik 

pernah sempat 

melihat orang 

yang diduga 

pelaku juga 

berlari 

dalam suatu 

kalimat 

41 だろうな 46 : 53 ホント 

意味があるん

だろうな？ 

Detektif 

Mouri ragu 

saat Nona 

Idenami mau 

melakukan 

apa yang di 

minta yaitu 

berlari 

Menunjukkan 

keraguan dalam 

kalimat 

42 だな 48 : 01 フッ…  

相変わらずだ

な。 

Vermouth 

(yang 

menyamar 

sebagai Akai) 

berkata 

kepada Sera 

bahwa ia tidak 

berubah sama 

sekali 

 

43 だろう 57 : 33 どうしたんだ

ろう？ 

うむ…。 

Ran heran 

mengapa tidak 

ada yang bisa 

dihubungi 

Menunjukkan 

keraguan dalam 

kalimat 

44 かな 

  

01:01:25 さあ どうか

な？ 

Yukiko (ibu 

Conan-

Shinichi) 

berbicara pada 

Vermouth 

seolah 

mengejek 

Menunjukkan 

ketidakpastian 

dalam kalimat 
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Tabel 1.4. Penggunaan Danseigo oleh tokoh pria dan wanita dalam Anime 

“Detective Conan Series – Season 22  Episode 704 

NO SHUUJOSHI DETIK KALIMAT KONTEKS FUNGSI 

45 だろう 01.02.32 車掌を 

私の部屋に

呼べないだ

ろう？ 

Tuan Noto 

memastikan 

apakah 

Kondektur 

memeriksa 

kamarnya 

Menunjukkan 

keraguan dalam 

kalimat 

46 ぞ 01:11:26 あのボクっ

娘ならずい

ぶん前にお

前らの所に

行ったはず

だぞ？ 

Mouri 

menanyakan 

apakah mereka 

saling bersama 

Mempertegas 

kalimat 

47 ぞ 01:12:52 母さん 

ヤベェぞ！ 

Conan 

menelepon 

ibunya (Yukiko) 

untuk 

memberitahukan 

bahaya yang ada 

namun ternyata 

yang berbicara 

padanya adalah 

Vermouth yang 

menyamar 

menjadi Yukiko 

Mempertegas 

kalimat 

48 ぞ 01:14:56 皆の者 

心してかか

るんじゃ

ぞ！ 

Suzuki Jirokichi 

menyuruh 

pasukan polisi 

untuk bersiaga 

di stasiun 

Nagoya 

Perintah dalam 

kalimat 

49 ぜ 01:15:18 え？でも 

ベルモット

Vodka 

memberitahu 

Menyampaikan 

pernyataan 
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に聞かれま

したぜ？ 

Gin bahwa 

Vermouth 

meminta sesuatu 

padanya 

dalam kalimat 

50 だろうな 01:17:44 シェリーを

殺った？確

かなんだろ

うな？ 

ベルモッ

ト。 

Gin memastikan 

apakah Sherry 

sudah tiada pada 

Vermouth 

Menyatakan 

keraguan dalam 

kalimat 

51 さ 01:18:25 トイレの帰

りに目眩が

して 

休んでたん

だってさ！ 

Ayumi berkata 

bahwa setelah 

dari toilet Ai 

beristirahat di 

kamar B 

Gerbong 7 

Penegasan yang 

diperhalus 

dalam kalimat 

52 ぞ 01:20:57 聞いて 

ねぇぞ  

なんなんだ 

あの危ねぇ

奴らはよ

ぉ！ 

Kaitou Kid 

sedang 

menelepon dan 

memprotes 

Conan karena 

Conan meminta 

tolong sesuatu 

hal yang 

membahayakan 

Kaitou Kid 

Ancaman dalam 

kalimat 

53 ぞ 01:21:02 ハングライ

ダーを 

貨物車に隠

してなかっ

たら今ごろ

黒コゲだ

ぞ？ 

Kaitou Kid tetap 

memprotes 

Conan, jika saja 

ia tidak 

membawa Hang 

Gliddernya 

maka nyawanya 

akan hangus 

terbakar 

bersama bom 

yang telah 

dipasang 

Ancaman dalam 

kalimat 
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54 だな 01:21:43 なるほど 

だから俺に

廊下を走ら

せたんだ

な？ 

Kaitou Kid yang 

telah ketahuan 

penyamarannya 

oleh Conan 

akhirnya paham 

mengapa ia 

disuruh berlari 

 

55 ぜ 01:22:28 コイツは貸

しにしとく

ぜ、 

名探偵。 

Kaitou Kid 

akhirnya 

berhasil dan itu 

membuat Conan 

merasa bersalah 

dan berhutang 

budi padanya 

Menyampaikan 

pernyataan 

dalam kalimat 

 


