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ABSTRACT 

The main purpose of this research is to get the deep comprehension 

in the process of increase skill in descriptive writing through 

brainstorming technique. It was conducted in School of Foreign 

Languages Japan Indonesia America in Bekasi. The participants 

were 32 students of the second semester in academic year 2013-

1014. The method of this research is action research and the data 

was analyzed based on researching in learning process of 

increasing skill in descriptive writing through brainstorming 

technique. In this research data were collected from observation, 

notes, interview and visualized by camera. Based on the result of 

this research showed that the skill in descriptive writing through 

brainstorming technique has significant increased in every cycle. 

Before the action the students skills measured by pretest and the 

mean result was 61.72. In cycle I mean score has increased to be 

71.48. And in cycle II the mean score increased to be 75.95. it 

means from pretes to cycle I the score has increased about 8.98% 

and from cycle I to Cycle II about 4.47 % 

Keywords: descriptive writing skill, brainstorming technique 

 

PENDAHULUAN 

Menulis merupakan aktifitas berfikir karena dengan menulis, seseorang 

menggunakan otaknya untuk berfikir sehingga dia dapat berpendapat dan 

mengekspresikan dirinya dengan media tulisan. Selain itu, menulis merupakan salah 

satu cara berkomunikasi yang efektif yang dituangkan dalam bentuk karya tulis. 

Aktivitas menulis merupakan  suatu aktivitas intelektual seseorang. Karena dari 

tulisannya, seseorang dapat dilihat kemahirannya dalam berbahasa, keluasan 

wawasan dan ilmu pengetahuannya. 

Menulis sama halnya seperti kemampuan berbahasa lainnya, dapat diperoleh 

dengan cara berlatih. Berlatih secara terus menerus merupakan kiat bagi mahasiswa 

untuk terampil dalam menulis. Dalam menulis, seorang mahasiswa tidak hanya harus 

mengeluarkan ide tapi juga harus mengetahui bagaimana membuat isi tulisan yang 

baik, pengorganisasian ide, penggunaan dan pemilihan kosa kata yang tepat, 

penggunaan struktur bahasa yang jelas serta tata cara penulisan yang benar. Pada 

keterampilan menulis deskriptif, selain mahasiswa harus menguasai poin poin yang 
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telah disebutkan diatas, mahasiswa juga harus mampu membuat tulisan yang apabila 

dibaca seolah-olah pembaca dapat membayangkan  apa yang sedang dibahas oleh si 

penulis. Kenyataan yang ada di STBA Jepang Indonesia Amerika menunjukkan 

bahwa keterampilan menulis deskriptif mahasiswa masih rendah, terutama untuk 

mahasiswa kelas malam. Dari hasil wawancara informal  dengan dosen mata kuliah 

writing, didapat informasi bahwa rendahnya tingkat keterampilan menulis deskriptif 

mahasiswa kelas dikarenakan waktu belajar mereka yang sangat sedikit karena rata-

rata dari mereka adalah pekerja. Selain itu didapat informasi bahwa, dalam 

keterampilan menulis deskriptif, mahasiswa masih banyak yang belum bisa 

membuat paragraf dengan isi (content) dan organisasi (organization) yang baik. 

Dari informasi tersebut peneliti mencoba melakukan wawancara juga dengan 

beberapa mahasiswa. Dari hasil wawancara didapat informasi bahwa rendahnnya 

keterampilan menulis deskriptif mahasiswa disebabkan oleh mata kuliahnya yang 

dianggap sulit karena menggabungkan banyak aspek seperti tata bahasa (grammar), 

kosa kata (vocabulary) serta keterampilan lainnya. Mahasiswa juga mengeluhkan 

tentang cara pengajaran yang membosankan, Sedikitnya waktu yang diberikan dosen 

untuk mahasiswa berlatih dan kekurang fahaman mereka tentang teori menulis. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti menawarkan salah satu alternatif 

dalam pembelajaran menulis deskriptif bahasa Inggris yaitu dengan menggunakan 

teknik brainstorming. Penggunaaan teknik pembelajaran ini dapat meningkatkan 

proses belajar mahasiswa yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil 

yang dicapainya. Brainstorming dapat digunakan sebagai teknik untuk mendapatkan 

ide-yang didapat dapat menghasilkan nilai yang maksimal. Selain itu teknik 

brainstorming dapat membuat suasana kelas lebih hidup sehingga mahasiswa dapat 

lebih bersemangat dalam berlatih menulis. 

Menurut Tarigan (1985:3) menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Di dalam menulis, penulis berkomunikasi 

dengan pembacanya dengan cara menuliskan ide, apa yang difikirkannya dan apa 

yang dirasakannya ke dalam bentuk tulisan. Menulis rangkaian kata-demi kata 

haruslah disusun dengan sebaik-baiknya sehingga pembaca dapat mengerti apa 

maksud dari tulisan tersebut.  

Untuk mencapai keterampilan menulis, seseorang harus berlatih secara terus 

menerus, konsisten dan disiplin. Sebuah tulisan yang menyenangkan untuk dibaca 

lahir dari tata kalimat yang baik, organisasi tulisan yang runtun, pemilihan kata yang 

tepat, struktur bahasa yang jelas serta teknik penulisan yang baik pula. 

Menurut Sabarti (1988:1) ada beberapa hal yang merupakan keuntungan dari 

keterampilan menulis,  yaitu : 

1. Dapat mengenali keterampilan dan potensi pribadi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang ditulis. 
2. Dapat mengembangkan dan menghubung-hubungkan berbagai gagasan atau 

pemikiran. 
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3. Dapat memperluas wawasan dan keterampilan berfikir, baik dalam bentuk 

teoritis, maupun dalam bentuk berfikir terapan. 

4. Dapat memperjelas dan mempertegas permasalahan yang masih kabur. 

5. Dapat menilai gagasan sendiri secara obyektif. 

6. Dapat memotivasi diri sendiri untuk belajar dan membaca lebih giat dan, 

7. Dapat membiasakan diri untuk berfikir dan berbahasa secara tertib. 

 

Menulis deskripsi yang baik memerlukan observasi dan organisasi yang baik. 

Wishon dalam bukunya Let’s Write English (1980:56) menyatakan bahwa deskripsi 

yang baik biasanya mempunyai tiga kualitas yang penting yaitu: 

1. Kesan dominan (dominan Impression) 

2. Suasana hati (mood) 

3. Pengembangan logis (logical development) 

 

Menurut Keraf (1989:16) tulisan deskriptif adalah semacam bentuk wacana 

yang berusaha menyajikan suatu obyek atau suatu hal sedemikian rupa, sehingga 

obyek itu seolah olah berada di depan mata kepala pembaca, seakan akan para 

pembaca melihat sendiri obyek itu. Tujuan menulis deskripsi adalah dapat 

menimbulkan daya khayal atau imajinasi  bagi pembaca dimana seakan akan 

pembaca bisa merasakan apa yang diungkapkan oleh penulis. 

Keterampilan menulis deskripsi adalah merupakan kesanggupan seseorang 

untuk melakuka aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan menulis yag meliputi 

aktivitas proses dan produk yaitu dengan membangun ide-ide yang ada dalam 

pikiran, hasil pengalaman, peristiwa yang dilihat dengan cara menggambarkan atau 

melukiskan obyek tersebut ke dalam tulisan sehingga ketika seseorang membaca 

tulisan tersebut, maka pembaca akan memahami apa yang di maksud oleh penulis. 

Menurut Parera (1987:5), karangan deskriptif adalah salah satu bentuk karangan 

yang hidup dan berpengaruh, karangan deskriptif  berhubungan dengan pengalaman 

panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman dan perasaan. 

Dalam karangan deskriptif, paragraf pembuka (introduction) merupakan penyajian 

subyek yang digambarkan.Sementara pada tubuh paragraf (body) merupakan 

paragraf yang berisikan tentang rincian-rincian panca indera (sensory details) yang 

mengembangkan deskripsi subyek serta paragraf penutup (conclusion) 

menyimpulkan deskripsi dari suatu subyek tersebut. 

Dalam menulis deskriptif, penulis perlu memperhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan ciri-ciri tulisan deskriptif. Setiadi (2009:39) memaparkan ciri-

ciri tulisan deskriptif  antara lain, tulisan harus menggambarkan karakter, bagian atau 

kualitas dari subyek yang digambarkan, memperkenalkan siapa, dimana dan  apa 

yang digambarkan dan menggunakan language feature seperti: pronouns (contohnya 

it, you, yours), nouns (contohnya food, stomach, skin), noun phrases (contohnya 

polar bears, white coats, milk protein), adjectives (contohnya important, beautiful, 

excellent), preposition (of, for, on), adverbs (contohnya generally, slightly), linking 

verbs (contohnya The Polar bear is a very big white bear.), present tense (contohnya 
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The Polar bears lives inside the artic Circle near the North Pole.) dan attributive 

has dan have (contohnya Polar bears have very wide feet). 

Pengajaran dikatakan efektif bila pesan dapat diterima penerima (mahasiswa) 

sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengirim pesan (dosen). Banyak sekali cara 

dan pendekatan yang digunakan agar penyampaian lebih efektif. Salah satu teknik 

yag dianggap efektif adalah teknik brainstorming. Menurut Rawlinson (1986:27) 

teknik brainstorming adalah satu cara untuk mendapatkan banyak ide dalam waktu 

singkat. Di dalam pelaksanaannya teknik ini mempunyai empat peraturan dasar 

yaitu: 

1. Suspend Judgement, semua anggota tim harus menahan diri, tidak menghakimi 

ide, pendapat dan gagasan yang diajukan oleh anggota lain. 

2. Record all Ideas, ada seseorang yang dapat ditunjuk sebagai notulen yang 

mencatat semua ide, pendapat maupun gagasan yang diajukan, walaupun ide 

tersebut terdengar aneh. 

3. Encourage “Piggy-backing” ideas, koordinator atau fasilitator mendorong 

untuk membangun ide, pendapat atau gagasan baru atau tambahan dari ide yang 

sudah pernah dijalankan. 

4. Think out of the box, yakni mendorong untuk mengeluarkan pemikiran yang 

baru, tidak mengulangi ide atau pendapat yang sudah ada. 

 

Teknik Branstorming ni di dasarkan atas empat syarat yaitu: 

1. Kelompok yang mengikuti brainstorming harus menghasilkan ide-ide sebanyak 

mungkin. 

2. Menghasikan ide-ide segila mungkin. 

3. Membangun dari ide-ide sebelumnya. 

4. Menghindari penilaian atas ide-ide yang dihasilkan.  

 

Teknik ini mengadakan atau melibatkan diri dalam sebuah kelompok diskusi 

yang selanjutnya meminta pendapat semua orang yang terlibat dalam diskusi tersebut 

tentang suatu persoalan yang akan dipecahkan. Teknik ini membuat otak lebih bebas 

mengeksplorasi berbagai kemungkinan karena berbagai ide dari rekan-rekan diskusi 

akan bermunculan dan tentunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar tulisan. 

Proses brainstorming dapat dilakukan dilakukan dengan sesi coaching 

group, karena lebih efektif dan fasilitator sebagai coach dapat mengoreksi lebih 

dalam kebutuhan dan solusi yang dibutuhkan. Proses brainstorming ini melalui 

beberapa tahap yaitu: 

1. Pastikan semua anggota yang ikut brainstorming diberi tahu terlebih dahulu 

dengan jelas mengenai teknik ini, sehingga semua orang yang hadir bisa 

mempersiapkan diri. 

2. Pastikan bahwa anggota yang ikut mengerti ruang lingkup permasalahannya. 
3. Suasana harus santai dan nyaman, agar semua orang dapat mengungkapkan ide 

atau gagasan mereka secara lebih terbuka. 

4. Setiap orang yang hadir harus berfikiran positif. 
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5. Setiap orang harus tahu peraturan dasar dan dapat mengendalikan diri masing-

masing. 

6. Permasalahan harus diurai dengan jelas dan bersama-sama agar semua orang 

mengerti dan berfikir atas dasar permasalahan tersebut. 

7. Setiap ide atau gagasan yang diajukan harus mempunyai cukup latar belakang 

dan rasional, sehingga ada benang merah antara masalah dengan ide yang 

diajukan. 

8. Mencatat semua ide di papan tulis sehingga dapat dilihat jelas oleh seluruh tim. 

9. Setelah semua anggota tim mengeluarkan ide, gagasan atau pendapat, seluruh 

tim mereview semua ide dan memastikan semua peserta memahami apa yang 

dimaksud dan mengevaluasi seluruh daftar, menghilangkan duplikasi dan 

mengkombinasikan yang sejenis. 

 

Tugas guru dalam pelaksanaan teknik brainstorming ini adalah: (1) 

Memberikan masalah yang mampu merangsang fikiran siswa, sehingga mereka 

mampu menanggapinya. (2) tidak boleh mengevaluasi bahwa pendapat yang 

dikemukakan siswa itu adalah benar atau salah. (3) guru tidak perlu menyimpulkan 

permasalahan yang telah ditanggapi siswa. (4) guru hanya menampung semua 

pendapat siswa, dan memastikan semua siswa didalam kelas mendapatkan giliran 

dan, (5) memberi pertanyaan untuk memancing siswa yang kurang aktif menjadi 

tertarik. 

 

Tugas siswa dalam pelaksanaan teknik brainstorming adalah : 

1. Menanggapi masalah dengan mengemukakan pendapat, komentar, mengajukan 

pertanyaan atau mengemukakan masalah baru. 

2. Belajar dan melatih merumuskan pendapatnya dengan bahasa dan kalimat yang 

baik.  

3. Berpartisipasi aktif, dan berani mengemukakan pendapatnya. 

 

Dari berbagai penjelasan diatas, jelaslah bahwa brainstorming merupakan 

suatu cara yang dapat digunakan didalam kelas untuk menghimpun gagasan, 

pendapat, informasi, pengetahuan serta pengalaman dari peserta didik. Metode ini 

digunakan untuk menguras habis apa yang difikirkan para siswa dalam 

menaangggapi masalah yang dilontarkan oleh guru atau tenaga pengajar. Dalam 

kaitannya dengan menulis deskriptif, brainstorming ini dapat digunakan untuk 

menghimpun gagasan tentang suatu topik, yang akan diangkat menjadi tulisan 

deskriptif sehingga nantinya akan tercipta suatu tulisan deskriptif yang merupakan 

hasil kreatifitas bersama. Selain itu, brainstorming dapat membuat suasana kelas 

menjadi hidup, penuh dengan ide kreatif sehingga mampu membangun semangat dan 

gairah peserta didik. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian yang berjudul “Peningkan Keterampilan Menulis Deskriptif 

Bahasa Inggris Melalui Teknik Brainstorming” merupakan sebuah penelitian 

tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis deskriptif 

bahasa Inggris mahasiswa semester II STBA JIA melalui teknik brainstorming. 

Penelitian tindakan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jepang 

Indnesia Amerika di Bekasi dengan subyek penelitian yaitu mahasiswa kelas malam 

semester II yang berjumlah 32 orang mahasiswa. 

Penelitian ini adalah sebuah penelitian tindakan yag dilakukan dikelas 

dengan metode penelitian tindakan yang dikembangkan oleh Lewin. tahapan seperti: 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksikan tindakan secara kolaboratif dan 

partisipatif untuk meningkatka kinerja guru sehingga hasil belajar mahasiswa dapat 

meningkat. 

Data kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan keberhasilan 

penelitian. Data kuantitatif dipeoleh dari hasil tes, sedangkan data data kualitatif 

menggambarkan proses hasil pembelajaran yang didapat melalui observasi yang 

dituangkan dalam lembar pengamatan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Keterampilan menulis deskriptif bahasa Inggris mahasiswa semester II 

STBA JIA di Bekasi sebelum adanya tindakan khusus dicapai nilai rata-rata 61.72. 

dengan nilai mahasiswa tertinggi adalah 78.5 dan yang terendah adalah 47. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut memerlukan suatu tindakan 

yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan hasil belajar menulis deskriptif 

bahasa Inggris.  

Setelah peneliti memperoleh nilai pretes yang jauh dibawah standar 

kelulusan (passing grade), kemudian peneliti melakukan identifikasi masalah serta 

pemecahannya berdasarkan metode dan desain yang digunakan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil pretes diatas, keterampilan menulis mahasiswa ditingkatkan 

melalui teknik brainstorming penelitian dilaksanakan melalui dua siklus. Masing-

masing siklus ditetapkan pertatap muka yaitu 90 menit. Dalam penelitian ini, melalui 

teknik brainstorming keterampilan menulis deskriptif mahasiswa dapat diamati 

setiap perkembangannya. Perkembangan  mahasiswa lebih diarahkan pada melatih 

menulis deskriptif mahasiswa yang mencakup content/isi, organization/organisasi, 

vocabulary/kosa kata, language/tata bahasa dan mekanik/ tata tulis. 

Hasil perolehan nilai pretes mahasiswa dinilai berdasarkan aspek-aspek 

penilaian yang telah diuraikan dan hasil pretes yang belum memenuhi target 

kelulusan diatas dianalisa untuk dijadikan bahan refleksi agar bisa ditindak lanjuti 

pada tahap selanjutnya dengan disertai perlakuan tindakan. 

Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus pertama, mahasiswa dites kembali 
melalui tes akhir siklus pertama. Berdasarkan nilai akhir tes siklus pertama ini 

diperoleh rata-rata mahasiswa setelah mengalami perlakuan.adalah 71.48 dengan 

nilai terendah mahasiswa adalah 57.5 dan nilai tertinggi mahasiswa adalah 83. 
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Analisis data keterampilan menulis deskriptif bahasa Inggris mahasiswa di STBA 

Jepang Indonesia Amerika di bekasi pada siklus 1 diatas masih menunjukkan hasil 

yang kurang memuaskan, meskipun rata-rata perolehan nilai mahasiswa hanya 

mencapai 71.48. dari hasil pengurutan nilai didapat hasil 5 orang mahasiswa masih 

mendapatkan nilai dibawah passing grade yaitu 65. Dan 27 orang mahasiswa 

mendapat total nilai diatas passing grade. Walaupun nilai rata-rata mahasiswa telah 

berangsur naik, tapi peneliti masih menganggap hasil menulis deskriptif mahasiswa 

masih belum  banyak berkembang. Untuk itu setelah berdiskusi dan berkoordinasi 

dengan kolaborator diputuskan untuk diadakan tindakan siklus 2. 

Pada siklus 2 perolehan nilai rata-rata mahasiswa meningkat dari yang pada 

siklus ke-1 yaitu 71.48 menjadi 75.95 pada siklus ke-2. Dengan nilai mahasiswa 

terendah adalah 66 dan nilai mahasiswa tertinggi adalah  

85.5. Dari data diatas pula dapat diambil kesimpulan bahwa pada siklus ke-2 ini, 

tidak ada seorang pun mahasiswa yang mempunyai nilai dibawah passing grade. 

Deskripsi pencapaian hasil belajar tiap siklusnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1 

Perbandingan Pencapaian Hasil Belajar Tiap Siklus 

No. Keterangan Pretes Siklus I Siklus II 

1 Jumlah skor 2000 2287.5 2430.5 

2 Nilai Rata-rata 62.50 71.48438 75.95 

3 Presentase Kenaikan  8.98 4.47 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa keterampilan menulis deskriptif 

mahasiswa dapat ditingkatkan melalui teknik brainstorming.  Hal ini terbukti hasil 

nilai yang diperoleh mahasiswa. Nilai terendah terus menurun pada setiap iklusnya. 

Sedangkan nilai tertinggi terus meningkat pada tiap siklusnya. Peningkatan rata-rata 

nilai mahasiswa dari prapenelitian ke siklus I adalah 8.98%, sedangkan peningkatan 

dari siklus I ke siklus II adalah 4.47%. Hal ini bisa dilihat dari grafik dibawah ini.  
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Grafik 1 
Grafik Nilai Menulis Deskriptif Mahasiswa dengan Teknik Brainstorming 

 
 

Dari grafik diatas dapat disimpulkan hasil nilai keterampilan menulis deskriptif 

mahasiswa melalui teknik brainstorming. Pada hasil prapenelitian  53.12% 

mahasiswa memiliki nilai rendah, pada siklus pertama mahasiswa dengan nilai 

rendah mulai berkurang dan pada siklus kedua nilai tertinggi berada pada presentase 

yang memuaskan. Tingkat kenaikan persiklus juga bisa terlihat dari grafik dibawah 

ini. 

Grafik 2 
Presentase Kenaikan Nilai pada Tiap Siklus 
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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

Simpulan 

Simpulan peneliti ambil dari pelaksanaan penelitian tindakan yang telah 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis deskriptif bahasa Inggris 

melalui teknik brainstorming adalah sebagai berikut:  

1. Teknik brainstorming dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis deskriptif bahasa Inggris pada mahasiswa. Sesuai dengan judul 

penelitian aplikasi teknik  brainstorming dalam perkuliahan menulis deskriptif 

menunjukkan tingkat keterampilan menulis mahasiswa yang meningkat pada 

setiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai keterampilan menulis 

deskriptif bahasa Inggris mahasiswa STBA JIA di Bekasi yang pada observasi 

awal hanya 1 dari 32 mahasiswa yang mendapat nilai baik, hal ini berarti 

presentasi keterampilan menulis deskriptif mahasiswa hanya sekitar 3%  

2. Setelah diberi perlakuan pada siklus I keterampilan mahasiswa mengalami 

peningkatan sebesar 12% atau menjadi 4 mahasiswa dengan nilai baik. Lalu 

penelitian dilanjutkan ke siklus II dan ternyata keterampilan menulis deskriptif 

bahasa Inggris mahasiswa  mengalami peningkatan yang signifikan yakni 

sebesar 47.52% atau 12  mahasiswa dari jumlah keseluruhan 32 mahasiswa. 

3. Dengan penelitian ini mahasiswa memiliki pengetahuan tentang teknik 

brainstorming, menulis deskriptif, dan keterampilan menulis serta 

mengaplikasikan teknik brainstorming dalam belajar menulis deskriptif. 

4. Melalui penggunaan teknik brainstorming dalam mata kuliah Writing II dengan 

tema atau topik yang spesifik, seperti My Best Friend dengan segala hal yang 

mendukung keberhasilannya adalah usaha maksimal yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menulis. 

5. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu “Keterampilan menulis deskriptif bahasa 

Inggris mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jepang Indonesia Amerika di 

Bekasi akan meningkat dengan menggunakan teknik Brainstorming” terjawab 

dan dapat diterima setelah dilakukan proses penelitian dan perkuliahan siklus I 

dan II dan dibahas dalam bentuk paparan grafik dan tabel. 

 

Implikasi 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan hasil penelitian, dapat ditemukan 

beberapa implikasi sebagai berikut: 

1. Penelitian tindakan dapat dilakukan untuk membuat suatu perubahan dalam 

proses belajar mengajar. Perubahan tersebut berguna untuk perbaikan hasil 

belajar melalui proses siklus dengan menggunakan teknik brainstorming sesuai 

dengan aspek yang diukur. 

2. Melalui kerjasama dengan kolaborator dalam perkuliahan Writing II merupakan 

salah satu factor keberhasilan dalam keterampilan menulis deskriptif bahasa 

Inggris mahasiswa. Untuk itu keberadaan kolaborator sangat diperlukan untuk 
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merefleksi guna mengatasi masalah yang ditemui dalam perkuliahan menulis 

deskrptif bahasa Inggris mahasiswa melalui teknik brainstorming. 

3. Menerapkan teknik brainstorming dalam perkuliahan Writing II terbukti efektif 

untuk meningkatkan keterampilan menulis deskriptif bahasa Inggris mahasiswa. 

Hal ini penting untuk menjadi dasar keterampilan berbahasa lainnya. 

4.  Upaya pemahaman mahasiswa terhadap pengimplementasian teknik 

brainstorming membuat mahasiswa lebih termotivasi dalam mengeluarkan ide-

ide yang ada dalam fikiran mereka serta membuat suasana perkuliahan menjadi 

lebih hidup dan bersemangat. 

Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian tindakan lanjutan dapat dilakukan guna meningkatkan keterampilan 

menulis mahasiswa pada umumnya. 

2. Teknik brainstorming ini dapat merangsang mahasiswa dalam mengeluarkan ide 

atau pemikiran mahasiswa sehingga dapat bersemangat dalam menulis, 

sehingga mahasiswa diharapkan dapat menggunakan teknik ini juga dalam 

meningkatkan keterampilan berbahasa lainnya. 
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ABSTRACT 

Poetry is a form of literature that uses words, rhythm and rhyme as 

a delivery medium for expressing the feelings and thoughts of the 

poet, creating the illusion and imagination and can be changed in 

the form of a language that has a deep impression. Lots of letters 

with his famous Japan, Mitsuo Aida was the specificity compared 

to the work of another Japan poet on the form and the language he 

used. Most of the poems by Aidamitsuo are very short, consisting 

of one or two three lines with the use of diction which is easily 

understood by readers. In this study, the writer will describe five 

poems by Aida Mitsuo, concerning: 1) describe the physical 

structure of the poem: the diction, the melody, the word Stylistics, 

and concrete poetry; 2) describe inner structure: themes, tone poem, 

feelings, poetry and speeches. Research Data is taken from the 

poem entitled "Ningen damono", "Okagesan", "Inochi Ippai", 

"Ikiteite", "Anone yokatta". 

Keywords: Poetry, Aida Mitsuo, physical structure, the inner 

Structure 

 

PENDAHULUAN 

Secara umum, karya sastra dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu puisi, 

prosa dan drama. Kata puisi berasal dari bahasa Yunani yakni kata poites yang berarti 

pembuat, pembangun dan pembentuk. Sedangkan dalam bahasa Latin, berasal dari 

kata poeta yang berarti menyair, menyebabkan, menimbulkan dan 

membangun.  Pengertian puisi didefinisikan menjadi hasil seni sastra yang 

penyusunan kata-katanya sesuai syarat tertentu dengan menggunakan sajak, irama 

ataupun makna kiasan. Selain itu, pengertian puisi merupakan salah satu bentuk 

karya sastra yang menggunakan kata-kata, irama dan rima sebagai media 

penyampaian untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran penyair, menciptakan 

ilusi dan imajinasi serta dapat diubah dalam bentuk bahasa yang memiliki kesan yang 

mendalam (http://isma-ismi.com/pengertian-puisi.html). Dalam puisi, keindahan 

ilusi dan penataan unsur bunyi merupakan gambaran gagasan oleh penyair. 

Selanjutnya William Wordsworth (Situmorang 1980, dalam http://isma-

ismi.com/pengertian-puisi.html) mengatakan bahwa pengertian Puisi merupakan 
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peluapan yang spontan dari perasaan-perasaan yang penuh daya, memperoleh 

asalnya dari emosi atau rasa yang dikumpulkan kembali dalam kedamaian. 

Puisi merupakan karya sastra yang memiliki bentuk berbeda dari karya sastra 

yang lain. Sebagai  karya sastra yang padat dan penuh makna, muatan puisi 

mengundang pembacanya untuk memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai kehidupan 

dan realitas kehidupan.  Puisi memuat pengalaman batin pengarang yang disusun 

dengan gaya yang unik. Kata-kata yang digunakan dalam puisi menggambarkan 

pengalaman batin yang mengandung nilai-nilai estetik disusun dengan susunan 

bahasa dan peristiwa secara unik untuk  menggugah kesan pembaca. 

Bahasa dalam puisi disusun secara kreatif dan relatif lebih padat 

dibandingkan dengan prosa. Pengarang biasanya memilih  kata atau diksi dengan 

sangat ketat  dengan memperhitungkan berbagai hal, antara lain: makna, kekuatan 

citraan, rima, dan jangkauan simboliknya. Oleh karena itu, kata-kata dalam puisi 

tidak semata-mata berfungsi sebagai alat  penyampai gagasan atau pengungkap rasa, 

tetapi juga berfungsi sebagai bahan. 

Sebagai alat, kata-kata dalam puisi harus mampu diboboti oleh gagasan yang 

ingin diutarakan oleh penyair. Di samping itu, kata-kata puisi harus pula mampu 

membangkitkan tanggapan rasa pembacanya.  Sebagai bahan, kata-kata dalam puisi 

dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjelmakan pengalaman jiwa yang 

senyata-nyatanya dalam diri pembaca. Memperlakukan bahasa atau kata sebagai 

bahan mengandung konsekuensi mengubah bahasa secara relatif lebih bebas, baik 

dalam struktur sintaksis, maupun morfologisnya. Puisi dapat ditemukan di belahan 

dunia manapun, dengan nama yang berbeda-beda. Masyarakat dari berbagai 

kalangan menulis, membaca, atau memperdengarkan puisi tanpa membedakan status 

sosial dan kepangkatan.   

Aida Mitsuo merupakan salah satu sastrawan Jepang yang hidup pada tahun 

1924-1991. Beliau tutup usia pada usia 67 tahun. Puisi yang paling terkenal karya 

Aida Mitsuo adalah “Ninggen damono” ‘karena manusia’ dan “Okagesan” ’berkat 

anda’.  Banyak sekali puisi karya Aida Mitsuo yang menghiasi karya sastra Jepang. 

Ada beberapa kekhasan puisi karya Aida Mitsuo dibandingkan dengan karya 

sastrawan Jepang lainnya yaitu pada bentuk dan bahasa yang digunakannya. 

Kebanyakan puisi karya Aida Mitsuo sangat pendek, hanya terdiri dari satu atau dua 

tiga baris dengan menggunakan diksi yang mudah difahami oleh pembacanya 

(http://iyashitour.com/meigen/greatman/aidamitsuo/2). Berikut adalah puisi Aida 

Mitsuo yang yang paling dikenal oleh khalayak banyak yaitu “Ningendamono”. 

つまづいたって 

いいじゃないか 

にんげんだもの 

           みつを 
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tsumazuitatte 

‘Berlaku salah itu’ 

Iinjyanaika 

‘Bukankah tidak apa-apa’ 

Ningendamono 

‘Karena sebagai manusia’ 

   (Mitsuo) 

 

Dalam puisi di atas, Mitsuo memberikan sebuah pandangan bahwa sebagai 

manusia adalah wajar apabila berlaku salah. Puisi ini sangat pendek dibadingkan 

dengan puisi-puisi pada umumnya, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. 

Sedangkan sebagai sebuah puisi, puisi-puisi karangan Aida Mitsuo sangat mudah 

difahami artinya, pembaca tidak perlu menggunakan tafsiran-tafsiran sendiri untuk 

memahaminya karena semua kalimatnya sudah berupa kalimat denotasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan lima puisi karya Aida 

Mitsuo, dengan pembatasan masalahnya sebagai berikut:1). Mendiskripsikan diksi, 

imaji, kata kongkret, dan gaya bahasa puisi;  2). Mendiskripsikan tema, nada, 

perasaan, dan amanat puisi. Sedangkan tujuan penelitian ini secara umum adalah 

untuk menambah khazanah penelitian tentang kajian sastra terutama puisi Jepang, 

dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan kajian pendahuluan. 

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan 

konsep puisi dari Aminuddin dan Blair, konsep struktur fisik puisi berupa diksi, imaji, 

kata kongkret dan gaya bahasa, serta konsep struktur batin berupa tema, nada, rasa 

dan amanat dari Schmitt dan Viala. 

Sekaitan dengan konsep puisi, secara etimologis, kata puisi berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu poet yang berarti membuat, mencipta atau poesis yang berarti 

penciptaan. Dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry. Aminuddin 

mengartikan puisi sebagai “membuat” dan “pembuatan” karena melalui puisi pada 

dasarnya seseorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang mungkin berisi 

pesan atau gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah 

(1995:134). 

Puisi bersifat  inspiratif dan mewakili makna yang tersirat dari ungkapan batin 

seorang penyair. Setiap kata atau kalimat dalam puisi secara tidak langsung memiliki 

makna yang abstrak dan memberikan imaji kepada pembaca, serta memberi bentuk 

suatu bayangan khayalan bagi pembaca. Hal tersebut membuat makna puisi begitu 

kompleks.   

Puisi adalah ekpresi dari pengalaman yang  bersifat imajinatif, hanya bernilai 

serta berlaku dalam  ucapan atau pernyataan yang bersifat kemasyarakatan  yang 

diutarakan dengan bahasa, yang memanfaatkan  setiap rencana dengan matang dan 

tepat guna (Blair, 1935:4).  

Puisi merupakan upaya abadi untuk mengekpresikan jiwa sesuatu, untuk 

menggerakan tubuh yang kasar dan mencari kehidupan dan alasan yang 

menyebabkannya ada. Karena bukannya irama, melainkan argumen yang membuat 
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iramalah (ide atau gagasan) yang menjelmakan suatu puisi. Sang penyair mempunyai 

pikiran baru. Dia mempunyai suatu keseluruhan pengalaman baru untuk 

disingkapkan, dia ingin mengutarakan kepada kita betapa caranya pengalaman itu 

bersatu dengan dia dan semua orang akan. mempunyai pembendaharaan yang lebih 

kaya dengan pengalaman tersebut.  

Schmitt dan Viala (1982:115) menyebutkan bahwa kata puisi  mempunyai tiga 

makna utama, yaitu: 1) puisi adalah karya sastra yang mengandung sajak, 2) puisi 

adalah seni membuat sajak, 3) puisi adalah tulisan bersifat istimewa yang 

menyentuh, mempesona dan membangkitkan semangat. Berikut adalah struktur fisik 

puisi faktor-faktor yang berkenaan dengan struktur fisik sebuah puisi (Kadir, 2010), 

yaitu:  

a) Perwajahan puisi (tipografi) 

Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, 

tepi kanan-kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat 

menentukan pemaknaan terhadap puisi.  

b) Diksi 

Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam 

puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat 

mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. 

Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, 

dan urutan kata. 

c) Imaji  

Imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman 

indrawi, seperti; penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu; imaji suara (auditif), imaji penglihatan (visual), dan imaji raba 

atau sentuh (imaji taktil). Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan 

melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Pelukisan-

pelukisan imajinatif tentang suasana batin pada titik-titik paling intens tak hanya 

berhasil memproyeksikan suasana, melainkan sering pula berhasil merasuk ke 

kedalaman rasa secara mencengangkan.  

 

Terdapat banyak hal yang berpengaruh terhadap munculnya sebuah imaji di 

antaranya: 

1. Kata kongkret   

Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang 

memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan 

atau lambang. Misal kata konkret “salju”: melambangkan kebekuan cinta, 

kehampaan hidup, dll., sedangkan kata konkret “rawa-rawa” dapat 

melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. 
2. Bahasa figuratif   

Bahasa figuratif yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau 

meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif 
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menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna 

atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. Macam-macam 

majas antara lain; metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, 

eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, 

antiklimaks, satire, pars pro toto, totem pro parte, hingga paradoks. 

3. Versifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum.  

Versifikasi yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima adalah 

persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima 

mencakup : 1) onomatope (tiruan terhadap bunyi yang memberikan efek pada 

puisi), 2) bentuk intern pola bunyi (aliterasi, asonansi, persamaan akhir, 

persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi 

(kata), dan sebagainya, 3) pengulangan kata/ungkapan. Ritma merupakan 

tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Ritma sangat 

menonjol dalam pembacaan puisi.  

 

Beberapa hal yang termasuk ke dalam struktur batin sebuah puisi adalah 

sebagai berikut. 

a).   Tema/makna (sense) 

Tema merupakan unsur yang begitu penting dalam pembentukan sebuah karya 

sastra, karena tema adalah dasar bagi seorang pengarang untuk mengembangkan 

suatu cerita. Sering dijumpai berbagai kekeliruan dalam memaknai sebuah tema. 

Tema sering disamakan dengan topik, padahal pengertian dari keduanya jelas 

berbeda. Topik dalam sebuah karya sastra adalah pokok pembicaraan, 

sedangkan tema adalah gagasan sentral, yakni sesuatu yang hendak 

diperjuangkan melalui karya tersebut. Jenis tema menurut pokok 

pembicaraannya  ada 5 yaitu :  

a. Tema Jasmaniah (physical)  

Merupakan tema yang berkaitan dengan keadaan jasmani manusia. Tema 

jenis ini mempunyai fokus manusia sebagai molekul, zat, dan jasad. Misalnya 

tentang perasaan cinta, malu, dan sebagainya. 

b. Tema Organik (moral)  

Merupakan tema yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral 

manusia, yang wujudnya tentang hubungan antar manusia, antar pria dan 

wanita. Misalnya nasihat-nasihat, petuah, pendapat, dan sebagainya. 

c. Tema Sosial  

Merupakan tema yang mencakup masalah sosial. Hal-hal yang di luar 

masalah pribadi, dalam artian manusia sebagai makhluk sosial. Kehidupan 

bermasyarakat, yang merupakan tempat interaksinya manusia dengan sesama 

dan dengan lingkungan alam, mengandung banyak permasalahan, konflik, 

dan lain-lain 

d. Tema Egoik  

    Merupakan tema yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi manusia sebagai 

individu yang senantiasa menuntut pengakuan atas hak individualitasnya. 
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Dalam kedudukannya sebagai makhluk individu, manusia pun mempunyai 

permasalahan dan konflik, misalnya yang berwujud reaksi manusia terhadap 

masalah-masalah sosial yang dihadapinya. 

e. Tema Ketuhanan  

Merupakan tema yang berkaitan dengan kondisi dan situasi manusia sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan. 

a). Rasa (feeling), yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang 

terdapat dalam puisinya.  

b). Nada (tone), yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga 

berhubungan dengan tema dan rasa.  

c). Amanat/tujuan/maksud (intention); sadar maupun tidak, ada tujuan yang 

mendorong penyair menciptakan puisi. Amanat puisi adalah pesan moral 

seorang penyair yang diharapkan menjadi sesuatu yang bermakna bagi 

para pembaca, menjadi hikmah, renungan, atau nasihat melalui karya 

puisinya tersebut.  Amanat puisi biasanya mempunyai benang merah dan 

misi visi yang relevan dengan tema. Tema berbeda dengan amanat. Tema 

berhubungan dengan arti karya sastra, sedangkan amanat berhubungan 

dengan makna karya sastra. Arti karya sastra bersifat lugas, objektif dan 

khusus, sedangkan makna karya sastra bersifat kias, subjektif dan umum. 

 

METODE  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif 

dengan metode analisis deskriptif. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis 

menurut Sugiono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas 

(http://idtesis.com/metode-deskriptif/ ). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari lima puisi karangan Aida Mitsuo yang berjudul “Ningen damono”, 

“Okagesan”, “Inochi Ippai”, “anone”, “Michi”. Beberapa tahap yang peneliti 

lakukan dalam menganalisis puisi karya Aida Mitsuo, yaitu: a) Membaca lima puisi 

berjudul “Ningen damono”, “Okagesan”, “Inochi Ippai”, “aneno”, “Michi”, b) 

Membuat korpus data, yaitu mencatat bagian-bagian puisi yang diperlukan untuk 

bahan analisis, c) Mengiidentifikasi bagian-bagian yang menjadistruktur lahir dan 

struktur batin,  d) Mengklasifikasi data sesuai dengan batasan penelitian, e) 

Menganalisis data, dan  f) Membuat simpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian pembahasan ini, peneliti akan menganalisis 5 (lima) puisi karya Aida 

Mitsuo, yang terdapat pada laman website 

http://iyashitour.com/meigen/greatman/aidamitsuo/2 
di antaranya berjudul “Ningen damono”, “Okagesan”, “Inochi Ippai”, “Anone”, 

“Ikiteite yokatta” 
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1. 「にんげんだもの」 

“Ningen damono” 

‘Manusia’ 

つまづいたって 

Tsumazuitatte 

‘Berlaku salah itu’ 

いいじゃないか 

Iinjyanaika 

‘Bukankah tidak apa-apa’ 

にんげんだもの 

Ningendamono 

‘Karena sebagai manusia’ 

 

2. 「おかげさんで」 

“Okagesande” 

‘Berkat Anda’ 

 

私の、このヘタな文字、つたない文章も、 

Watashino kono hetana moji, tsutanai bunshoumo, 

見てくれる人のおかげで 

Mite kureru hitono okagede 

書かせていただけるんです。 

Kakasete itadakerun desu. 

‘Saya menulis berkat orang-orang yang mau melihat kata-kata   saya yang 

bodoh ini, juga kalimat saya yang tidak mengena’. 

 

「おかげさんで」でないものは、 

“Okagesande” denai monoha, 

この世に一つもありません。 

Kono yoni hitotsumo arimasen. 

‘Kalau bukan berkat anda, tidak ada satupun di dunia ini’ 

みんな「おかげさんで」で 

Minna “okagesande”de 

成り立っているんです。 

Naritatteirun desu. 

‘Berkat Anda semua, ini terwujud’. 

 

3. 「いのちいっぱい」 

“Inochi Ippai” 

‘Sepenuh Jiwa’ 

枯れたすすきがまだ美しいのは 
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Kareta susukiga mada utsukushiinoha 

いのちいっぱい一生けんめいに生きてきたからだ。 

Inochi ippai isshokenmeini ikitekitakarada. 

‘Masih indahnya rumput susuki yang sudah mati, karena dia berusaha hidup 

dengan sepenuh jiwanya’. 

 

4.「アノネ」 

“Anone” 

アノネ にんげんはねぇ 

Anone ninngenhanee 

自分の意志でこの世に産まれてきたわけじゃねんだな。 

Jibunno ishide kono yoni umarete kita wake jyanendana 

‘manusia itu tidak lahir ke dunia ini atas kehendaknya sendiri’. 

だからね 

Dakarane 

自分の意志で勝手に死んではいけねんだよ。 

Jibun no ishide katteni shinndeha ikenendayo. 

‘sehingga, tidak boleh mati dengan kehendak sendiri seenaknya’. 

 

5.「道」 

Michi 

‘Jalan’ 

歩くから道になる 

Aruku kara michini naru 

‘Karena berjalan menjadi jalan’ 

歩かなければ草が生える 

Arukanakereba kusaga ueru. 

‘Kalau tidak berjalan akan tumbuh rumput’ 

 

Analisis Struktur Fisik 

1. Diksi  

Pilihan kata yang digunakan dalam puisi karya Aida Mitsuwo berupa kata-kata yang 

lugas, mudah difahami oleh pembaca.  Sehingga hampir tudak ada diksi yang 

mebingungkan pembaca. 

 

2. Imaji 

Dalam puisi ini terdapat beberapa kalimat yang mengandung imaji atau citraan. 

Berkenaan dengan contoh imaji atau pencitraan dalam puisi nomor (3) “Inochi 

Ippai”,peneliti menemukan kalimat seperti berikut.  

枯れたすすきがまだ美しいのは 

Kareta susukiga mada utsukushiinoha 

いのちいっぱい一生けんめいに生きてきたからだ。 
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Inochi ippai isshokenmeini ikitekitakarada. 

‘Masih indahnya rumput susuki yang sudah mati, karena dia berusaha hidup 

dengan sepenuh jiwanya’. 

 

Pemilihan kata isshokenmeini ;berusaha keras’ yang biasanya digunakan untuk 

memperlihatkan sebuah usaha manusia secara maksimal. Kemudian Aida Mitsuwo 

mengibaratkan rumput susuki, sejenis pohon padi-padian, yang biasanya tumbuh 

sebagai pohon ilalang yang tumbuh secara liar, berusaha keras untuk tetap bertahan 

hidup dalam kerasnya iklim Jepang yang berubah-ubah. Hal ini memberikan 

pembelajaran kepada kita bahwa dalam situasi yang sulitpun kita harus berusaha 

untuk tetap semangat dengan sekuat tenaga. 

 

3.Kata Kongkret 

 Kata-kata seperti “Ningen”‘Manusia’, mempunyai makna yang untuk 

memperkongkret bahwa manusia tidak lepas dari kesalahan. Kemudian kata “inochi” 

pada puisi nomor 2, memperkongkret bahwa kehidupan akan terjadi apabila ada jiwa 

didalamnya. 

 

4. Bahasa Figuratif 

Dalam puisi ini terdapat gaya bahasa personifikasi seperti dalam kutipan puisi 

nomor (4) 

だからね 

Dakarane 

自分の意志で勝手に死んではいけねんだよ。 

Jibun no ishide katteni shinndeha ikenendayo. 

‘sehingga, tidak boleh mati dengan kehendak sendiri seenaknya’. 

Dalam kalimat tersebut pengarang ingin menyampaikan bahwa manusia tidak bisa 

semena-mena dengan kehidupannya, seperti halnya kelahiran, bahwa sebuah 

kelahiran terjadi bukan karena kehendak diri sendiri. Begitu juga dengan kematian, 

bahwa kematian tidak boleh terjadi atas kehendak sendiri juga karena pada dasarnya 

terjadinya kelahiran dan kematian hanya ditentukan oleh Tuhan Pencipta Alam. Puisi 

kemungkinan terilhami oleh maraknya jumlah bunuh diri yang terjadi pada 

masyarakat Jepang karena stres dengan tuntutan hidup yang berat. 

 

Analisis Struktur Batin 

1. Tema 

 Puisi-puisi yang dijadikan data dalam penelitian ini temanya berkenaan dengan 

kehidupan yaitu hal-hal yang biasa terjadi dalam hidup, dan sebuah kewajaran yang 

akan terjadi dalam hidup sebagai sebuah hukum alam. Puisi “Ningen damono”, 

menyiratkan bahwa sebagai manusia, awajar apabila berbuat kesalahan. Kemudian 

pada puisi  “Inochi Ippai”, “Michi” juga masing-masing memberikan pembelajaran 

kepada pembaca bahwa kehidupan akan terus berlanjut apabila kita mengusahakan 

hal itu untuk terjadi dengan segala upaya kita. Dalam puisi “anone”,pembaca diajak 
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agar dapat menghargai hidup karena hidup dan mati bukan kehendak kita sebagai 

manusia. 

 

2. Rasa/ feeling 

 Pembaca akan menemukan banyak sekali pembelajaran ketika membaca puisi-

puisi karya Aida Mitsuwo. Kata-kata seperti dalam potongan puisi “inochi Ippai” 

seperti dalam  kalimat ‘Masih indahnya rumput susuki yang sudah mati, karena dia 

berusaha hidup dengan sepenuh jiwanya’. Dari kalimat tersebut kita mendapatkan 

sebuah pembelajaran bahwa sebatang pohon susuki yang sudah matipun, terlihat 

indah karena dia berusaha untuk tetaphidup dengan sepenuh jiwanya. Kemudian 

dalam puisi “anone”, Aida Mitsuo berusaha untuk mengajak orang-orang supaya 

menghargai hidupnya karena urusan hidup dan mati bukan atas kehendak kita. 

 

3. Nada 

Puisi-puisi Aida Mitsuo kebanyakan bernada mengingatkan, sehingga pembaca 

merasa diingatkan akan fitrahnya sebagai mnausia dan terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan hidup dan kehidupan. 

 

4. Amanat 

Setelah membaca puisi Aida Mitsuwo, pembaca akan memahami amanat peneliti 

tersebut yaitu bahwa dalam puisi “Ningenha” sebagai manusia kita diingatkan bahwa 

manusia tidak akan luput dari kesalahan. Kemudian pada puisi “Okagesan”, Aida 

Mitsuo mengucapkan terima kasih dengan menuliskan dengan kata-kata tersirat 

bahwa karya-karyanya menjadi sebuah karya yang bermakna karena ada orang-

orang yang membacanya.  Pada puisi “Inochi Ippai”, Aida Mitsuo mengajak para 

pembacanya dengan mengatakan bahwa dengan jiwa dan semangat yang tinggi kita 

akan tetap hidup dan terlihat hidup. Pada puisi “Anone”, tersirat bahwa kehidupan 

dan kematian bukan urusan dan menjadi kehendak manusia,  Selanjutnya pada puisi 

“Michi”, pengarang dengan kata kiasan menyebutkan bahwa dengan usaha akan kita 

akan mendapatkan hasil yang bagus, tetapi apabila tidak mau berusaha akan 

sebaliknya. 

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa puisi karangan Aida 

Mitsuo merupakan puisi-puisi yang kental sekali dengan hal-hal yang ada dalam 

kehidupan manusia. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan difahami oleh berbagai 

kalangan, membuat puisi-pusi karya Aida Mitsuo mendapat tempat yang bagus di 

masyarakat pecinta karya sastra Jepang. 
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ABSTRAK 

Penelitian diawali dari kesalahan-kesalahan yang ditemui di 

lapangan dalam penulisan gairaigo. Dari hasil observasi yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tingkat 1 

masih kesulitan dalam menuliskan gairaigo dalam katakana. Dari 

hasil angket didapatkan sebanyak 60% mahasiswa kesulitan 

menuliskan gairaigo dengan huruf katakana apalagi kosa katanya 

jarang digunakan dalam wacana pada buku teks atau wacana 

berbahasa Jepang lainnya. Faktor kesulitan tersebut dipengaruhi 

juga dari kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai aturan 

penulisan katakana dalam kata serapan bahasa Inggris pada bahasa 

Jepang. Permasalahan penelitian ini dibatasi pada penulisan 

gairaigo untuk mengetahui kesulitan apa yang paling sering 

ditemui dalam penulisan gairaigo, dan faktor apa yang 

menyebabkan kesulitan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Jepang FPBS UPI terhadap penggunaan katakana 

khususnya dalam penulisan gairaigo. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan objek 

penelitian mahasiswa tingkat 1 Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang 

FPBS UPI tahun akademik 2013/2014.  Dengan sampel penelitian 

sebanyak 60 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pemahaman mahasiswa dalam penulisan gairaigo cukup baik 

terutama pada kata yang sering muncul dalam wacana atau buku 

teks yang digunakan.  Akan tetapi ada temuan bahwa mahasiswa 

masih kurang memahami penulisan sokuon dan chouon dalam 

gairaigo. Hal ini dikarenakan tidak mengetahui aturan 

penulisannya.  

Kata kunci : katakana, penulisan,gairaigo, kata serapan 

(shakuyougo) 
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A.  PENDAHULUAN 

Penelitian ini diawali dari hasil observasi yang telah dilakukan pada 

mahasiswa tingkat 1 Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang (JPBJ) FPBS UPI tahun 

akademik 2013/2014, dalam hal ini sebagai objek penelitian dan dianggap sebagai 

responden, menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa masih kesulitan dalam 

menuliskan katakana yang diambil dari bahasa asing (gairaigo) khususnya kata 

serapan dari bahasa Inggris (eigo no shakuyougo).  Walaupun pada awal perkuliahan 

mahasiswa tingkat 1 telah dibekali dengan orientasi Kana, dari hasil tes awal yang 

disebarkan pada bulan Desember 2013 dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden tidak mengetahui cara / aturan dalam penulisan gairaigo. Hal ini diperkuat 

dengan hasil angket yang disebarkan diawal penelitian. 

 Pada studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelum kegiatan penelitian 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak terlalu memperhatikan 

penulisan katakana karena huruf katakana jarang ditulis dalam kalimat bahasa 

Jepang dasar.  Dari huruf-huruf yang harus digunakan dalam kalimat bahasa Jepang, 

huruf hiragana adalah huruf yang selalu dipakai dalam pembelajaran, berfungsi 

untuk menuliskan kosakata, partikel, verba bantu dan sebagainya. Sedangkan huruf 

katakana jarang dipakai karena fungsinya berbeda dengan hiragana.  

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ishida, (dalam Sudjianto 

dan Dahidi, 2004 : 83) mengemukakan bahwa “Katakana dapat dipakai untuk 

menuliskan kata-kata bahasa asing, kata-kata yang tergolong onomatope (termasuk 

bunyi/suara tiruan benda hidup atau benda mati), nama-nama binatang dan tumbuh-

tumbuhan, nama diri (koyuu meishi), dan dapat dipakai pula terutama dengan 

maksud memberikan penekanan, menarik perhatian pembaca, atau memberikan 

pengartian yang khusus.” Dalam bahasa Jepang terdapat kata-kata yang yang berasal 

dari bahasa asing, kemudian dipakai sebagai bahasa nasional. Kata-kata itu disebut 

dengan istilah Gairaigo.  

Menurut Tukushima Hiroshi (dalam Sudjianto dan Dahidi, 2004 : 104) 

mengemukakan bahwa “gairaigo adalah kata-kata yang diambil dari bahasa asing 

yang sudah dimasukan kedalam sistem bahasa Jepang”. Karena gairaigo merupakan 

kosakata serapan maka penulisannya menggunakan huruf katakana. Gairaigo 

merupakan kosakata yang istimewa, meskipun berasal dari bahasa Inggris tetapi 

dalam pemakaiannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam bahasa 

Jepang termasuk tata cara pengucapan dan penulisannya.  

Dari sebagian aturan penulisan gairaigo jelas sekali bahwa penulisan gairaigo 

memiliki pola tertentu. Dalam upaya pemahaman gairaigo itu sendiri, secara 

otomatis dipengaruhi oleh bahasa asal kata tersebut, pada penelitian ini dikhususkan  

bahasa Inggris. Miharu (dalam Rahmi, 2011 : 3) “dari sekian banyak kata-kata 

bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Jepang, saat ini sekitar 80% gairaigo 

berasal dari bahasa Inggris”. Dengan kata lain bahasa Inggris mempunyai pengaruh 
yang lebih kuat dibanding bahasa lainnya seperti bahasa Perancis dan Jerman dalam 

kata-kata serapan pada bahasa Jepang. Sehingga seringkali pembelajar bahasa 
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Jepang menulis dengan penulisan yang salah, hal tersebut  memicu terjadinya 

kesalahan-kesalahan dalam penulisannya.  

Pada kenyataannya, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai 

penulisan gairaigo, dari beberapa hasil penelitian tersebut peneliti ini menghimpun 

hasil data penelitian sebagai dasar penyusunan aturan cara penulisan katakana. 

Walaupun responden telah mengetahui aturannya, terkadang masih saja menemukan 

kesulitan untuk menuliskannya. 

Salah satunya seperti yang diungkapkan Takara & Kuba dkk. (1990) bahwa 

pelafalan dari kata serapan berbeda tergantung dari dialek tiap daerah termasuk 

dialek Tokyo dan dialek Ryukyu berbeda.  Untuk mengetahuinya memerlukan sisten 

transformasi dan mengetahui fonetiknya. 

Oleh karena itu, untuk menyikapi kesulitan dan permasalahan yang ada 

dalam penulisan gairaigo melalui penelitian awal ini akan dihimpun data-data dari 

hasil penelitian untuk menyusun aturan cara penulisan katakana dengan harapan 

mempermudah mahasiswa dalam menuliskan katakana khususnya dalam penulisan 

gairaigo. 

Pada penelitian ini terdapat masalah pokok yang perlu diidentifikasi dan 

dirumuskan berkaitan dengan penulisan katakana dalam kosakata gairaigo dalam 

bahasa Jepang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut, 

1) Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap penulisan katakana dalam gairaigo 

kata serapan bahasa Inggris (eigo no shakuyougo)? 

2) Kesulitan apa yang paling sering ditemui terhadap penulisan katakana dalam 

gairaigo kata serapan bahasa Inggris (eigo no shakuyougo)? 

3) Faktor apa yang menyebabkan kesulitan terhadap penulisan katakana dalam 

gairaigo kata serapan bahasa Inggris (eigo no shakuyougo)? 

 

 Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) Penelitian hanya meneliti penulisan katakana dalam kosakata gairaigo dalam 

kosa kata serapan (shakuyogo) bahasa Inggris, 

2) Materi tes yang diambil adalah penulisan kata serapan yang diambil dari bahasa 

Inggris kecuali penulisan nama orang, nama kota, nama negara dan sebagainya. 

3) Subjek penelitian adalah mahasiswa tingkat 1 JPBJ FPBS UPI  tahun akademik 

2013/2014 sebanyak 60 orang, 

 

B.  GAIRAIGO  

Dalam bahasa Jepang kosakata yang disebut dengan goi merupakan salah satu 

aspek kebahasaan yang harus diperhatikan dan dikuasai guna menunjang 

kelancaran berkomunikasi dengan bahasa Jepang baik dalam ragam lisan maupun 

ragam tulisan.” (Sudjianto dan Dahidi, 2004 : hlm.97). Ada tiga macam jenis 

kosakata yang ditinjau dari asal-usulnya dalam bahasa Jepang yaitu wango, kango 

dan gairaigo.  

Pengertian dari Gairaigo adalah salah satu jenis kosakata bahasa Jepang yang 

berasal dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada 
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dalam bahasa Jepang (Sudjianto dan Dahidi, 2004 : hlm.104).  Sama halnya yang 

dikemukakan oleh Yoshizawa dan Ishiwata dalam Sari (2006, hlm.7) gairaigo 

adalah kata-kata yang berasal dari negara lain yang masuk ke dalam bahasa Jepang. 

Karena yang dinamakan kango diambil dari bahasa Cina, maka yang sebenarnya 

disebut gairaigo dalam bahasa Jepang menunjuk pada kosakata yang masuk kedalam 

bahasa Jepang yang berasal dari rumpun bahasa Eropa  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari gairaigo adalah 

kosakata yang terdapat dalam bahasa Jepang yang diambil dari bahasa asing 

kemudian diadopsi dalam bahasa Jepang dengan disesuaikan pada aturan-aturan 

yang ada dalam bahasa Jepang yang menunjuk pada kosakata yang berasal dari 

bahasa Eropa, sehingga gairaigo berbeda dengan gaikokugo (bahasa asing).  

Setiap kosakata memiliki ciri-ciri khusus atau dapat dikatakan memiliki 

karakteristik tersendiri. Begitupun kosakata gairaigo, banyak hal yang menjadi ciri-

ciri atau karakteristik gairaigo, diantaranya seperti yang dikemukakan Ishida (dalam 

Sudjianto  dan Dahidi, 2004 : hlm.105) yaitu (1) gairaigo ditulis dengan huruf 

katakana, (2) terlihat kecenderungan pemakaian gairaigo pada bidang dan lapisan 

masyarakat yang cukup terbatas, frekuensi pemakiannya juga rendah, (3) nomina 

konkrit relatif banyak, (4) ada juga gairaigo buatan jepang, (5) banyak kata yang 

dimulai dengan bunyi dakuon. 

Selain itu, masih ada hal yang dijadikan karakteristik gairaigo seperti apa yang 

telah dijelaskan oleh Sudjianto dan Dahidi (2004 : 105) dalam bukunya bahwa hal 

lain yang dapat dijadikan karakteristik gairaigo di dalam bahasa Jepang adalah hal-

hal yang berhubungan dengan pemendekan gairaigo, pembentukan kelas kata pada 

gairaigo, penambahan sufiks na pada gairaigo kelas kata adjektiva, dan pergeseran 

makna yang terjadi pada gairaigo.     

Oleh karena itu, dalam penulisan kosakata gairaigo dengan berbagai macam ciri 

khusus atau karakteristik yang dimilikinya, banyak sekali pembelajar bahasa Jepang 

mengalami kesalahan-kesalahan baik itu dalam pengucapan atau penulisannya. 

 

C.  METODE DAN TUJUAN PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat 

ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual 

(Sutedi, 2011 : hlm.58). Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena 

penelitian ini berkenaan dengan fenomena yang terjadi saat ini dan perlu adanya 

pemecahan masalah secara aktual. Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan 

kemampuan mahasiswa dalam penulisan kosakata gairaigo yang diambil dari bahasa 

Inggris.   

Objek dalam penelitian ini diambil dari mahasiswa tingkat 1 Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI tahun akademik 2013/2014.  Dengan sampel 
penelitian  sebanyak 60 orang.  

Kegiatan penelitian ini berlangsung mulai dari bulan Desember 2013 sampai 

bulan Februari 2014. Data penelitian yang dihimpun berupa nilai tes yang diberikan 
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sebanyak tiga kali, hasil angket dan hasil wawancara dengan mahasiswa mengenai 

pemahaman dalam penulisan gairaigo. 

Instrumen pada penelitian ini adalah menggunakan 3 lembar kerja, yaitu 

lembar soal tes mengenai penulisan kosakata gairaigo yang diberikan sebanyak tiga 

kali dengan tujuan agar didapat hasil yang lebih spesifik.  Kisi-kisi kosakata yang 

digunakan dalam tes ini diambil dari kata yang sering digunakan pada buku teks yang 

digunakan dalam perkuliahan, wacana berbahasa Jepang, komik, dan majalah. 

Target akhir yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah penyusunan 

aturan cara penulisan katakana khususnya gairaigo kata serapan bahasa Inggris (eigo 

no shakuyougo) berdasarkan hasil penelitian. Oleh karena itu, disesuaikan dengan 

target penelitian yang ingin dicapai tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tingkat 1 Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jepang terhadap penulisan katakana dalam kata serapan bahasa Inggris (eigo no 

shakuyougo). 

2) Untuk mengetahui bagian mana yang dianggap paling sulit dalam menuliskan 

kata serapan bahasa Inggris (eigo no shakuyougo). 

3) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam 

penulisan katakana khususnya kata serapan bahasa Inggris (eigo no shakuyougo). 

 

D.  PENGGUNAAN KATAKANA DALAM PENULISAN KATA SERAPAN 

BAHASA INGGRIS (EIGO NO SHAKUYOUGO) 

Menurut Sudjianto dan Dahidi (2004 : 107) menjelaskan tentang tatacara 

penulisan gairaigo, seperti yang ditulis dalam bukunya bahwa  

Pada prinsipnya, untuk penulisan gairaigo bahasa Jepang digunakan huruf 

katakana dengan kaidah-kaidahnya antara lain (1) konsonan t dan ditambah vokal o, 

misalnya hint menjadi hinto, head menjadi heddo, (2) konsonan c, b, f, g, k, l, m, p 

dan s ditambah vokal u seperti mask menjadi masuku, post menjadi posuto, milk 

menjadi miruku, (3) bunyi panjang ditulis dengan menggunakan tanda setrip atau 

garis panjang (ー), misalnya seetaa menjadi セーター, car menjadi かー, (4) 

bunyi konsonan rangkap ditulis dengan menggunakan huruf tsu kecil setiap 

konsonan –ck pada dock menjadi ドック.  

Penulisan gairaigo pada bahasa Jepang menggunkan huruf katakana sesuai 

dengan fungsi katakana adalah untuk menuliskan kosakata-koakata yang berasal dari 

bahasa asing. Gairaigo merupakan kosakata yang istimewa, dikarenakan dalam 

pemakaiannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam bahasa Jepang 

termasuk tatacara pengucapan dan penulisannya. Pada umumnya pengucapan 

gairaigo tidak sesuai dengan bunyi pengucapan kata aslinya karena sudah 

disesuaikan dengan aturan bunyi bahasa Jepang.  

Adapun aturan untuk penulisan gairaigo dalam bahasa Jepang ditulis dengan 

huruf katakana menurut Adimihardja (2007 : hlm.88-99) dengan kaidah penulisan 

sebagi berikut: 



28        Jurnal Bahasa Asing, Vol. 10, No. 10, Desember 2014 

 

1. Bunyi l ditengah menjadi r; la=ra, li=ri, lu=ru, le=re, lo=ro, contoh: Palestina = 

Paresichina パレスチナ, Malaria = Marariaマラリア 

2. Bunyi r diakhir kata yaitu –ar, -ir, -ur, -er, -or menjadi bunyi panjang dengan 

tanda “ー“, contoh: Guitar = Gitaaギター,  Car = Caaカー 

3. Huruf r ditengah kata juga diucapkan panjang, contoh: Mark = Maakuマーク, 

Bird = Baadoバード 

4. Huruf t dan d di akhir kata menjadi -to, -do, contoh: Band = Bandoバンド, Post 

= Paatoパート 

5. Bunyi s ditengah dan diakhir kata menjadi su, contoh: Mask = Masukuマスク, 

Bus =Basuバス 

6. Bunyi m diakhir kata menjadi –mu, contoh: Album = Arubamuアルバム, Ham 

= Hamuハム 

7. Bunyi huruf e yang lemah pada akhir kata –ce, -be, -fe, -ke, -le, -me, -pe, -se, 

maka konsonannya diucapkan dengan disambungkan huruf u menjadi –su, -bu, 

-fu, -ku, -ru, -mu, -pu, -su, contoh: Knife = Naifuナイフ, Game = Gaamuガー

ム 

8. Bunyi –ee-, -ea-, -ai-, -oa-, -au-, -ou-, -oo- ditengah atau diakhir kalimat menjadi 

numyi panjang, contoh: Free = Furiiフリー, Mail = Merruメール 

9. Bunyi –al, -all, -ol, menjadi bunyi panjang, contoh: Ball = Booruボール, Mall= 

Mooruモール 

10. Bunyi –w, -y, diakhir kalimat menjadi bunyi panjang, contoh: Show = Shooシ

ョー, Copy = Kopiiコピー 

11. Bunyi –a-e, -o-e, -u-e, menjadi bunyi panjang, contoh: Name = Neemuネーム, 

Zone = Zoonゾーン, Nude = Nuudoヌード 

12. Bunyi –ation, -otion menjdi –shoon, contoh: Fashion = Feshon フェション, 

Nation = Nashonナション 

13. Bunyi –ire menjadi –iyaa, bunyi –true menjadi –chaa, contoh: Fire = Faiyaaフ

ァイヤー, Culture = Karuchaaカルチャー 

14. Bunyi –ck menjadi bunyi doble konsonan –kku, contoh: Back = Bakkuバック, 

Shok = Shokkuショック  

15. Bunyi akhir –x, -tch, -dg- menjadi double konsonan bunyi akhirnya, contoh: Tax 

= Takkusuタックス, Batch = Bacchiバッチ 

 

Terdapat kesamaan pada buku KANA NYUMON yang diterbitkan oleh The 

Japan Foundation pada aturan-aturan secara umum seperti aturan memanjangkan 

bunyi dengan menggunakan tanda “ー“, dah aturan yang lainnya yang berlaku secara 

umum. Akan tetapi ada perbedaan yang dibahas secara merinci tentang peraturan 

pada bunyi konsonan berganda sebagai berikut: 
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Bunyi konsonan berganda dinyatakan dengan memakai ッ yang kecil. 

(1) –ck 

Contoh: trick トリック, neck ネック 

Akan tetapi, dalam kata-kata berikut, “ck” tidak menjadi konsonan berganda 

melainkan bagian belakang yang menjadi konsonan berganda. 

rocket ロケット, pocket ポケット, racket ラケット 

Dalam hal kata-kata berikut, walaupun mengandung “ck”, tulisan Jepangnya tidak 

mengandung konsonan berganda. 

bucket バケツ, necktie ネクタイ 

 

(2) –x, -tch, -dge 

Contoh: tax タックス, match マッチ, badge スケッチ 

 

(3) –ss, -pp, -tt, -ff 

Contoh: massage マッサージ, apple アップル, motto モットー, staff スタッフ 

Diantara kata-kata yang mengandung ss, tt, pp, atau ff, ada yang tidak diucapkan 

secara konsonan berganda. 

-ss yang terdapat pada akhir kata tidak diucapkan secara konsonan berganda 

melainkan dinyatakan sebagai –su. 

dress ドレス, chess チェス, pass パス, kissキス, miss ミス, など。 

Kata-kata berikut tidak diucapkan sebagai konsonan berganda: 

butter バター, approach アプローチ, assistant アシスタント, coffee コーヒー, 

attraction アトラクション 

 

(4) –at, -et, -it, -ut, -ot, -ap, -ip, -op, -ag, -og, -ic, etc... 

mat マット, net ネット, cut カット, omit オミット, pilot パイロット, cap キャ

ップ, ship シップ, drop ドロップ, bag バッグ, smog スモッグ, magic マジッ

ク,  

 

(5) Kata-kata yang mengandung dua vokal yang berturut-turut tetapi tidak 

diucapkan secara bunyi panjang, melainkan diucapkan sebagai konsonan berganda.  

-oo-, -ea-, -ou-, -ui- 

 cookie クッキー, head ヘード, couple カップル, biscuit ビスケット 

Dari aturan-aturan penulisan di atas, jelas sekali bahwa pengucapan dan 

penulisan gairaigo memiliki pola tertentu sehingga hal tersebut menyebabkan 

terjadinya kesalahan-kesalahan dalam prakteknya.  

 

E.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini dilakukan tiga kali tes untuk menghimpun data-data 

mengenai pemahaman mahasiswa terhadap penulisan katakana dalam kosakata 

gairaigo dan satu kali menyebarkan angket untuk menghimpun opini responden 
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mengenai kesulitan dalam penulisan gairaigo sekaligus akan dijadikan data 

pendukung.  Dari hasil tes dan angket dijabarkan sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang diangkat sebagai berikut, 

 

1).   Bagaimana Pemahaman Mahasiswa terhadap Penulisan Katakana dalam 

Gairaigo Kata Serapan Bahasa Inggris (eigo no shakuyougo) 

Untuk menghimpun informasi mengenai pemahaman mahasiswa terhadap 

penulisan katakana khususnya kata serapan bahasa Inggris dilakukan tiga kali tes 

tertulis yang bentuk soalnya berupa uraian / essay.  Karena yang akan dinilai adalah 

penulisannya.  Kisi-kisi soalnya berupa kata asli dari bahasa Inggris, kemudian 

bagaimana cara penulisannya dalam katakana.   

Pemilihan kosa katanya adalah 50% dari kata yang sering muncul dalam 

buku teks perkuliahan dan 50% kata yang sering muncul diluar dari perkuliahan 

seperti komik, majalah, menu, koran dan sebaainya.  Kecuali kata nama orang asing, 

nama kota, nama negara, karena aturan penulisan nama orang asing sedikit berbeda 

dengan penulisan kata serapan (shakuyougo).   Selain itu, menurut native speaker 

penulisan nama orang asing terkadang berbeda pelafalannya diantara orang Jepang.  

Hal itu disebabkan tidak ada aturan bakunya dalam penulisan nama orang asing. 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan nilai rata-rata yang diperoleh berturut-

turut, 76; 65 dan 72. Apabila dideskripsikan dalam bentuk grafik sebagai berikut, 

 

Gambar 1.  Nilai Rata-Rata Tes 

 
Kemudian dirata-ratakan dari seluruh nilai tersebut didapat nilai 71.  Apabila 

mengacu pada standar penilaian UPI sebagai berikut, 

 

Tabel 1.  Tabel Interpretasi Data 

Angka (%) Keterangan 

86 – 100 Sangat baik 

76 – 85 Baik 

66 – 75 Cukup 

56 – 66 Kurang 

46 – 55 Sangat Kurang 

36 – 45 Buruk 

0 – 35 Sangat Buruk 
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dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tingkat 1 JPBJ FPBS 

UPI terhadap penulisan katakana khususnya kata serapan yang diambil dari bahasa 

Inggris (eigo no shakuyougo) adalah cukup.   

Berdasarkan hasil data tes tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak 

mahasiswa yang belum memahami aturan penulisan gairaigotersebut.  Apabila 

melihat setiap butir soal tes, untuk penulisan kata serapan bahasa Inggris yang sering 

digunakan dalam perkuliahan atau yang sering ditemui dalam wacana sudah cukup 

baik dan mampu menuliskannya.  Tetapi pada saat menuliskan kata serapan bahasa 

Inggris yang mengandung huruf konsonan ganda dan huruf vokal ganda, mahasiswa 

masih kebingungan dalam menuliskannya, apakah dituliskan rangkap atau dibaca 

panjang. 

 

2).  Kesulitan pada Penulisan Katakana dalam Gairaigo Kata Serapan Bahasa 

Inggris (eigo no shakuyougo) 

Dari ketiga hasil tes yang diberikan menunjukkan masih banyak kesalahan 

yang ditemukan terutama dalam penulisan bunyi panjang (chouon), bunyi rangkap 

(sokuon) dan juga kesalahan dalam pelafalan antara bahasa Inggris dan pelafalan 

orang Jepang.  Dari ketiga hasil tes tersebut kemudian dianalisis bagian mana yang 

terdapat kesalahannya, berikut rangkuman dari ketiga tes tersebut apabila dilihat dari 

mayoritas kesalahan penulisannya.  

 

Tabel 2.  Analisis Kesalahan Penulisan Gairaigo 

No 

Kata 

Bahasa 

Inggris 

Penulisan Gairaigo Kesalahan Penulisan 
Keterangan Analisis 

Kesalahan 

1 Stylish スタイリッシュ 

スタイリス 

スタイリース 

ステリアスー 

スターイリスト 

セティーレ 

- bingung menuliskan 

pada konsonan 

ganda ‘sh’ 

- melafalkan kata ‘ty’ 

dibaca ‘ta’ atau ‘te’ 

2 
Rush 

hour 
ラッシュアワー 

ラシュホール 

ラスワー 

ルスーアワー 

ラスハウア 

ラースアワー 

- bingung menuliskan 

pada konsonan 

ganda ‘sh’ 

- bingung menuliskan 

pada vokal ganda 

‘ou’  

- bingung menuliskan 

akhir kata ‘ur’ 

- melafalkan kata 

‘rush’ dan ‘hour’ 

3 Goal ゴール 

ゴーア 

ゴアー 

- bingung menuliskan 

pada vokal ganda 

‘oa’  

- bingung menuliskan 

akhir kata ‘al’ 
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4 Coupon  クーポン 

クポン 

キューポン 

クッポン 

クプォン 

- bingung menuliskan 

pada vokal ganda 

‘ou’  

- cara baca ‘cou’ dan 

‘pon’ 

 

5 Sauce ソース 

サウス 

ソウス 

サオース 

サウース 

サーウス 

- bingung menuliskan 

pada vokal ganda 

‘au’  

- cara baca ‘sau’ dan 

‘ce’ 

 

6 Jeep ジープ 

ジップ 

ジーップ 

ジプ 

- bingung menuliskan 

pada vokal ganda 

‘ee’  

 

7 Tissue ティッシュ 

ティーシュ 

ティッスー 

テース 

ティース 

ティス 

テェース 

ティーシュー 

- bingung menuliskan 

pada vokal ganda 

‘ue’  

- bingung menuliskan 

pada konsonan 

ganda ‘ss’ 

- cara baca ‘sue’ 

 

8 Jet ジェット 

ジェート 

ジェト 

ゼット 

- bingung cara baca 

‘jet’ dibaca rangkap 

atau panjang 

9 Filter フィルター 

フィータ 

フィルトール 

- bingung menuliskan 

akhir kata ‘er’ 

- cara baca ‘fil’ dan 

‘ter’ 

10 Formal フォーマル 

フォルマー 

フォルマール 

フォルマル 

フォーマー 

フョルマール 

- bingung menuliskan 

kata ‘or’ 

- cara baca ‘for’ dan 

‘mal’ 

 

 Dari hasil analisis tes tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian tersulit dalam 

penulisan gairaigo khususnya kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris (eigo 

no shakuyougo) adalah menuliskan konsonan ganda dan vokal ganda, menuliskan 

akhir kata termasuk didalamnya suku kata konsonan gandan dan vokal ganda.  

Walaupun dalam beberapa buku Kana sudah dijelaskan aturan penulisan katakana, 

tapi masih banyak ditemui mahasiswa yang sulit membedakan penulisan konsonan 

ganda dan vokal ganda tersebut apakah dibaca panjang atau dibaca rangkap. 
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3).   Faktor Penyebab Kesulitan terhadap Penulisan Katakana dalam Gairaigo Kata 

Serapan Bahasa Inggris (eigo no shakuyougo) 

Banyak faktor penyebab mahasiswa sulit dalam menuliskan katakana 

khususnya kata serapan bahasa Inggris, diantaranya faktor eksternal yaitu pada 

waktu pembelajaran katakana tidak diajarkan aturan cara penulisan katakana, 

pengajar hanya menjelaskan cara penulisan huruf katakananya saja.  Sedangkan 

faktor internal yaitu pelafalan orang Indonesia, orang Inggris dan orang Jepang 

berbeda.  

Kesulitan pada penulisan katakana khususnya kata serapan bahasa Inggris 

diantaranya adalah sulit membedakan antara pelafalan dan penulisan kata serapan 

dari bahasa Inggris yang berbeda dengan bahasa Indonesia.  Terkadang apa yang 

diucapkan dan dituliskan berbeda jauh.  Contohnya ‘cup’ dibaca ‘kap’; ‘black’ 

dibaca ‘blek’; atau ‘book’ dibaca ‘buk’. 

Hal serupa diperkuat dari hasil angket yang disebarkan diakhir tes yang telah 

diberikan, yaitu dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Faktor Kesulitan dalam Penulisan Gairaigo 

Jawaban 
Jumla

h 

Persentase

（％） 

Menyisipkan di bagian mana harus dibaca panjang  15 25 

Sulitnya pelafalan bahasa Inggris 7 12  

Aturan dari penambahan huruf yang tidak tampak 3 5  

Tidak mengerti dengan penggunaan katanya 5 8  

Menyisipkan karakter huruf ‘u’ dan ‘f’  3 5  

Sulit untuk menentukan huruf konsonannya 2 3  

Perbedaan pelafalan bahasa Inggris dengan pelafalan 

orang Jepang 
8 13  

Tidak mengetahui aturan gairaigo 5 8  

Menyisipkan bunyikonsonan rangkap (sokuon) 4 7  

Pelafalan dari bahasa Inggris 5 8  

Tidak bisa mengingat huruf katakana 3 5  

 

 Dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam penulisan gairaigo khususnya 

kata serapan dari bahasa Inggris yaitu responden masih bingung menyisipkan 

dibagian mana yang harus dibaca panjang.  Karena pada kenyataannya tulisan kata 

serapan bahasa Inggris sangat berbeda dengan pelafalannya.  Misal, kata ‘filter’ 

dalam pelafalan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak ada perubahan dibaca 

‘filter’, tapi pelafalan orang Jepang menjadi’firutaa’.  Suku kata ‘ter’→’taa’.  Jadi 

secara tidak langsung sulit sekali kalau ingin menyisipkan bagian mana yang harus 

dibaca panjang apabila disesuaikan dengan pelafalan orang Jepang. 
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 Sama dengan yang disebutkan sebelumnya, kesulitan terbanyak kedua dan 

ketiga hampir sama yaitu perbedaan pelafalan bahasa Inggris dengan pelafalan orang 

Jepang.  

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis data tes mengenai tingkat pemahaman mahasiswa 

terhadap penulisan katakana pada gairaigo yang diambil dari bahasa Inggris (eigo 

no shakuyougo) dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiwa tingkat 1 

JPBJ FPBS UPI terhadap penulisan gairaigo khususnya kata serapan yang diambil 

dari bahasa Inggris (eigo no shakuyougo) adalah cukup.  Dalam artian sudah bisa 

menuliskan katakana tetapi masih menemukan kesulitan dalam menuliskannya. 

 Kesulitan yang paling banyak ditemui adalah dalam menuliskan konsonan 

ganda dan vokal ganda; melafalkan huruf konsonan karena dalam bahasa Jepang 

hanya ada satu huruf konsonan ’n‘ saja;  sulit membedakan pelafalan kata tersebut 

antara pelafalan bahasa Inggris dan bahasa Jepang yang dipengaruhi oleh bahasa ibu 

yaitu bahasa Indonesia.   

 Berdasarkan hasil tes dan angket tersebut, target yang akan dicapai adalah 

menyusun aturan cara penulisan katakana khususnya kata serapan yang diambil dari 

bahasa Inggris (eigo no shakuyougo).  Walaupun sudah banyak penelitian yang 

serupa akan dijadikan referensi dalam penyusunan aturan tersebut. 

 Selanjutnya yang belum diteliti pada tahap ini adalah faktor-faktor apa yang 

menyebabkan bagian tersulit dari penulisan katakana tersebut.  Apakah tidak 

mengetahui aturan penulisannya atau pelafalan yang membentuknya dilihat dari segi 

fonologi. 
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ABSTRACT 

In a work of fiction is usually character created by author, 

experienced a variety of events that bear a resemblance to 

something in this life, not least the experience that the author 

himself. So with this experience, can help the reader understand 

the author's express creatively. Characters in novel fiction is only 

fiction meaning that these figures do not exist in the real world. 

But sometimes nature or character of the characters exist in real 

life. From the above it can be seen what is called character. 

Characters occupy a strategic position as a carrier and a messenger, 

message, moral or something deliberately to convey to the reader. 

Keyword: characters, characterizations, plot, theme 

 

A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. 

Dengan berkomunikasi manusia dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Sebagai 

salah satu alat interaksi manusia, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

baik lisan, tulisan, maupun isyarat, melalui berbagai media, baik audio, visual 

maupun media tertulis. Salah media komunikasi dengan muatan yang  banyak 

mengandung komunikasi lisan dalam bentuk tulisan, dimana terjadi interaksi dari 

beberapa tokoh secara fiksi adalah novel. Novel merupakan salah satu bentuk karya 

fiksi berbentuk prosa yang dapat ditulis secara naratif, berupa bentuk cerita dan 

terjadi interaksi tokoh didalamnya. Sebagai karya sastra,  novel merupakan salah satu 

bentuk sastra yang paling popular di dunia dalam bentuk tulisan atau rangkaian kata-

kata dengan plot, alur yang dapat diikuti oleh pembaca melalui tokoh-tokoh yang 

menggirinh pembacanya pada tujuan tema. Novel umumnya menceritakan tentang 

kehidupan yang ada disekitar manusia baik saat berinteraksi dengan lingkungan, 

dengan sesamanya, maupun interaksi di luar dunianya. Selain itu, ada pula novel 

yang mengisahkan tentang kehidupan di luar dunia manusia, baik itu dunia hewan, 

dengan tokoh hewan yang berinteraksi layaknya manusia, maupun dunia gaib, 

dengan segala interkasi dengan sesamanya. Dalam sebuah novel, pengarang akan 

selalu berusaha semaksimal mungkin untuk  mengarahkan pembaca kepada 

gambaran-gambaran realita kehidupan melalui cerita yang terkandung dalam novel 

tersebut, dengan berbagai kemasan yang unik dan menarik. Oleh karena itu, syarat 
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utama novel sedapat mungkin harus menampilkan hal-hal yang menarik, dapat 

menghibur pembacanya melalui rangkaian kejadian dan mendatangkan kepuasan 

batin pada pembacanya saat akhir membaca novel tersebut. Novel dapat dikatakan 

baik sebagai bahan bacaan jika novel tersebut memiliki tujuan untuk penyempurnaan 

diri pembacanya, sehingga dapat dijadikan alat introspeksi dan kritik baik untuk 

penulisnya maupun pembacanya, selanjutnya novel sebaiknya mengandung isi yang 

dapat memberikan nilai-nilai edukasi dan pesan penting  kepada pembacanya. 

Sehingga harapan setelah membaca novel, pembaca bisa selalu berintrospeksi diri, 

terus belajar dan berfilosofi untuk berubah lebih baik pada kehidupan pembacanya. 

Banyak sekali novel-novel yang layak dan dapat dijadikan pedoman dalam 

meningkatkan semangat dan motivasi dalam mengarungi kehidupan ini. Salah 

satunya adalah novel yang cukup populer dan mengandung ajaran-ajaran luhur 

tentang memaknai hidup dengan cara pandang yang unik terhadap kehidupan dan 

pendidikan, yaitu Novel Saga no Gabbai Bacchan, yang merupakan karya Shimada 

Yoshichi. Novel tersebut adalah Novel berbasis latar kehidupan negara Jepang pasca 

pemboman kota Hiroshima, ditulis dalam bahasa Jepang dan sudah diterjemahkan 

ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, dengan judul  Gabai Granny, 

sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Nenek Hebat dari Saga. 

Novel Saga no Gabai Bacchan diterbitkan tahun 2001, kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan cetakan pertama tahun 2011 oleh Indah S Pratidina. 

Dalam novel Saga no Gabai Bacchan  banyak ujaran yang mengandung ungkapan 

budaya Jepang yang ditampilan dalam alur, plot, dan penokohan. Penelitian ini 

adalah novel Saga no Gabai Bacchan mengenai tema, alur, plot dan penokohan. 

Dalam novel aga no Gabai Bacchan (SGB) terdapat beberapa  unsur-unsur 

pembangun novel. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

Selain perbedaan dari kedua unsur tersebut, novel SGB juga memiliki perbedaan 

pada bahasa, adat istiadat, budaya, dan nilai/ajaran yang terkandung didalamnya.  

 

2. Metode 

 Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah Analisis isi (content 

analysis) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji alur dan penokohan dalam 

novel Saga no Gabai Bacchan.  Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi atau informasi tertulis atau tercetak 

(Pambayun, 2013:369).  Berhubung penelitian ini termasuk jenis penelitian sastra, 

yaitu mengungkapkan alur dan penokohan dalam novel Saga no Gabai Bacchan, 

maka penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan 

pendekatan etnografi. Metode analisis isi digunakan untuk mengungkapkan aspek 

alur dan penokohan dalam  novel Saga no Gabai Bacchan. Sebagai penelitian 

kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) data-data formalnya diambil 

dari teks dan dialog yang terdapat dalam novel Saga no Gabai Bacchan. Metode 
analisis isi digunakan untuk menganalisis secara sistematis data atau dialog yang 

akan mengungkapkan penokohan dan alur yang terdapat dalam novel Saga no Gabai 
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Bacchan. Analisis ini mencakup analisis hal-hal yang terkait dengan tokoh dan 

penokohan, dan alur cerita.  

Penelitian ini menggunakan model analisis yang disarankan oleh Miles and 

Huberman (1984:23). Dalam analisis sastra ini, ditempuh beberapa langkah seperti 

langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan tokoh, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan pada plot, pengabstrakan tema, dan transformasi data kasar 

dialog tokoh yang muncul dari novel sebagai alur berupa karya sastra Jepang. 

 

 
Penyajian data dimaksudkan sebagai sajian data dalam bentuk bagan-bagan 

dari hasil abstraksi dari cerita novel SGB. Terakhir, penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, sebagai bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh, 

dimaksudkan sebagai usaha untuk menentukan “makna” dari akhir alur dalam novel 

SGB tersebut.  Kesimpulan itu diverifikasi selama penelitian berlangsung pada 

seluruh tokoh dan alur novel SGB. Dalam kegiatan verifikasi, makna yang muncul 

dari data diuji kebenarannya dan kekokohannya yang sekaligus merupakan proses 

validasinya, pada data dalam bentuk dialog tokoh dan alur novel SGB.  

 Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah 

sesuatu yang saling terjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum terhadap objek 

penelitian. Dalam pengertian ini, analisis data tokoh dan alur novel SGB merupakan 

upaya yang berlanjut, berulang-ulang dan terus-menerus sampai akhir novel. 

Kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan 

bersifat interaktif (lihat diagram). 

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2004:5), penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena 

yang terjadi dengan memanfaatkan metode pengumpulan data, seperti wawancara, 
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pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Karena menggunakan hasil karya 

seseorang sebagai sumber data, penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian 

kepustakaan, seperti yang dikemukakan oleh Dane (1990:168). Dane sendiri 

menggunakan istilah archival research alih-alih library research seperti yang 

digunakan Zed (2004). Lebih lanjut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2004) 

menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

simpulan dalam bentuk uraian kata-kata dan bahasa (bukan angka). 

 

B. PEMBAHASAN 

 

1. Unsur-unsur Pembangun Novel 

Novel SGB sebagai sebuh novel merupakan totalitas yang bersifat artistik, 

memiliki bagian-bagian dengan unsur-unsur saling berkaitan erat dan saling 

menggantungkan. Dalam menelaah suatu karya sastra termasuk novel SGB, 

sebaiknya menentukan sudut pandang yang membangun karya sastra itu sendiri, 

seperti unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra itu sendiri. Dalam novel SGB 

unsur-unsur yang membangun cerita yaitu unsur-unsur intrinsik dari karya itu 

sendiri, antara lain alur dan penokohan dan unsur ekstrinsi dari penulisnya sendiri. 

Adapun unsur intrinsik dari novel Saga no Gabai Bacchan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Unsur Intrinsik 

Unsur intrinsik yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita sebagai 

pembangun sebuah cerita. Unsur intrinsik meliputi: 

1) Tema 

Tema merupakan inti atau pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. 

Tema yang diangkat dalam novel terjemahan antara lain pendidikan, percintaan, 

budaya, sosial, dan sebagainya. Dalam novel terjemahan Saga no Gabbai 

Bacchan, tema yang diusung adalah pendidikan. Pendidikan ditonjolkan dalam 

cerita ini melalui karakter nenek, yang mengajarkan betapa pentingnya menikmati 

hidup dan mengejar keinginan dengan perjuangan. Di sini dikemukakan, tentang 

betapa pentingnya pendidikan dalam keluarga untuk menyokong pendidikan 

formal. 

2) Amanat 

Amanat merupakan ajaran (pesan moral) yang ingin disampaikan pengarang 

melalui ceritanya. Untuk menemukan sebuah amanat, kamu harus membaca novel 

secara keseluruhan.  Amanat yang ingin disampaikan dalam novel ini adalah 

harga diri di atas segalanya, oleh karena itu amanatnya dijabarkan ntuk percaya 

pada perjuangan diri sendiri, berjuang menjadi yang terbaik demi dan menerima 

segala keputusan dengan lapang dada.  

3) Setting/Latar 
Setting/latar, yaitu tempat, suasana, dan waktu terjadinya peristiwa. Setting 

pada novel terjemahan biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri 

dengan beragam kehidupan yang modern, atau klasik. Setting atau latar dalam 
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novel ini yaitu di kota Hiroshima pasca pemboman 6 Agustus 1945 dan kota Saga 

(kota yang ditempuh selama 4 jam dengan Kereta dari kota Hiroshima pada masa 

itu) 

4) Penokohan 

Penokohan, yaitu nama-nama para pelaku beserta watak, perilaku, dan 

karakternya. Nama-nama tokoh novel SGB terdiri dari beberapa 

katagori/penggolongan tokoh. Nama tokoh biasanya disesuaikan dengan 

budaya/negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Nama-nama tokoh 

dalam novel Saga no Gabai Bacchan antara lain: Nenek Asano, Akihiro 

Tokunaga, Bibi Kisako, dan Ibu Akihiro. 

5) Alur (plot) 

Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Alur terdiri 

atas beberapa tahapan, yaitu perkenalan, muncul masalah, masalah memuncak, 

masalah menurun, dan penyelesaian. Dalam novel Saga no Gabai Bacchan, alur 

dimulai dengan flashback cerita keluarga Akihiro pasca pemboman Hiroshima 

sebagai awal masalah. Setelah alur flashback dilalui, lalu masuk pada alur 

perkenalan pada situasi, keadaan, dan tokoh, sejak dari Hiroshima hingga ke desa 

Saga. Selanjutnya masalah memuncak yaitu adanya rasa rindu Akihiro pada 

ibunya yang tidak pernah ditemuinya lagi selama bertahun-tahun, sehingga rasa 

rindu tersebut harus dibuang dengan tetap fokus pada hobinya yaitu olah raga 

berlari. Kemudian masalah menurun, yaitu dengan berprestasinya Akihiro berkat 

dukungan nenek dan didikan nenek agar menerima hidup apa adanya dan tetap 

berjuang, dengan tetap tidak mengandalkan orang lain atau meminta-minta 

meskipun keadaan semiskin apapun. Terakhir yaitu alur  penyelesaian, yaitu 

datangnya ibu Akihiro dari Hiroshima, dan keputusan Akihiro melanjutkan 

sekolah setelah tamat sekolah menengah pertama. 

Dalam Alur ditampilkan berbagai karakter, seperti yang diungkapkan oleh 

Abrams (1981, 20), bahwa,”Character are the persons presented in a dramatic or 

narrative work, who are interpreted by the reader as being endowed with moral and 

dispositional qualities that are expressed in what they say – the dialogue – and by 

what they do – the action.”   

Jadi kekuatan cerita dalam novel SGB dapat ditentukan dengan kekuatan 

karakter tokoh nenek dan Akihiro yang dimunculkan dalam cerita tersebut. Karakter 

tokoh nenek dan Akihiro dalam novel Shimada Yoshichi dapat memunculkan sikap-

sikap yang akan mempengaruhi emosi dan imajinasi dari pembaca. Disini pembaca 

dibawa mencapai suatu titik, dengan kekuatan alur yang berliku-liku, dan terus 

mengikuti alur tersebut. Adapun menurut Wellek dan Warren dalam Nurgiantoro 

(1955, 3),”unsur-unsur intrinsik adalah peristiwa, certia, plot, penokohan, tema, 

latar, sudut pandang penceritaan dan lain-lain.’  

b. Unsur Ekstrinsik 

Selain unsur intrinsik, unsur-unsur ekstrinsik juga dapat mendukung 

kekuatan cerita dalam novel tersebut. Unsur-unsur ekstrinsik dalam novel adalah 

unsur-unsur yang berkaitan dengan latar belakang novel, yaitu unsur-unsur diluar 
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cerita novel. Menurut Saraswati dalam Werrek dan Warren (2003) antara lain 

meliputi: 

1) Latar belakang sosial pengarang 

2) Sumber ekonomi 

3) Ideologi 

4) Integrasi sosial 

5) Jenjang pendidikan dari pengarang 

Hal ini akan mempengaruhi pendekatan penulisan yang dilakukan oleh 

pengarang, yaitu:  

Pertama, pendekatan umum yang dilakukan terhadap hubungan sastra dan 

masyarakat sebagai kenyataan sosial, yaitu masyarakat Jepang pada masa itu. Pada 

masa tersebut masyarakat Jepang hidup dalam kesusahan dan perjuangan. Melihat 

fenomena ini, yang juga dirasakan oleh pengarang dengan lingkungan kecil 

pengarang yang penuh dengan semangat dan bercanda, memunculkan suatu sikap 

dan didikan bahwa dalam hidup apapun kondisinya harus tetap semangat.  

Kedua, menguraikan ikhtisar sejarah, yaitu penulis ingin mengemukakan 

fakta sejarah tentang pasca pengeboman kota Hiroshima. Dalam fakta tersebut dapat 

dilihat efek yang sangat memilukan dari hasil perang dan bom atom. Bukan hanya 

kerugian bagi negara, kerusakan lingkungan dan merosotnya kondisi ekonomi 

masyarakat, tetapi lebih dari itu, efek radiasi yang dirasakan oleh masyarakat 

sepanjang hidupnya. 

Ketiga, penelusuran tipe-tipe sosial, yaitu status sosial penulis dalam 

masyarakat pada masa itu, yang dituangkan dalam novel dengan kondisi dan situasi 

berbeda dengan tipe sosial yang sama. Sehingga dapat dilihat dalam status mana 

pengarang mengemukakan suatu ide, pemikiran dan alur cerita novelnya. 

Keempat; latar karya sastra, yaitu karya sebelumnya yang dihasilkan oleh 

penulis, sedikit banyak dapat mempengaruhi ide dan alur pada karya sastra 

berikutnya.  

Adapun unsur ekstrinsik dalam novel SGB berkaitan hal-hal berikut: 

1) Budaya yang menjadi anutan pengarang novel SGB, yaitu budaya Jepang 

dengan segala peraturan yang jelas dan saling memegang komitmen 

2) Adat istiadat pengarang novel SGB, yaitu ada istiadat yang berlaku dalam 

masyarakat dimana pengarang itu tumbuh, hidup dan berkembang, yaitu adat 

istiadat Jepang. Adat istiadat Jepang yaitu sopan santun, ramah tamah, penuh 

kegigihan dan keseriusan dalam menjalankan suatu tujuan dan cita-cita, dan 

penuh semangat dalam bekerja. 

3) Bahasa dalam novel SGB, yaitu bahasa Jepang. Jika menilik dari bahasa 

Jepang yang digunakan dala novel SGB, adalah bahasa standar Jepang. Dari 

novel dapat terlihat bagaimana keseharian penulis dalam menggunakan 

bahasa Jepang. 
4) Pendidikan penulis novel SGB. Jika ditilik dari cara mengemukakan suatu 

alur dalam cerita, maka dapat diikuti dengan kemudahan pembaca 

memahami gaya bahasa dengan tidak membosankan dalam novel tersebut. 
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Pembaca dapat langsung menangkap ide dan pesan yang ingin disampaikan 

oleh penulis. Dapat diketahui bahwa penulis memeilik jenjang pendidikan 

yang cukup tinggi.  

5) Latar belakang penulis novel SGB sangat mempengaruhi alur dalam cerita 

novel SGB 

6) Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat penulis, cukup kentara dalam 

mempengaruhi tema novel SGB. 

 

2. Tokoh dan Alur Membangun Tema 

a. Tinjauan Umum Alur (Plot) Novel SGB 

Tokoh dalam cerita pada novel SGB menempati posisi penting sebagai 

pembawa dan penyampai pesan, amanat, moral atau segala hal yang ingin 

disampaikan kepada pembaca. Pada perannya, tokoh dapat dibagi sebagai berikut: 

1. Tokoh utama dan tokoh tambahan pada novel SGB 

Tokoh utama merupakan tokoh yang tergolong penting dalam cerita 

novel SGB karena dimunculkan secara terus menerus sehingga terasa 

mendominasi seluruh rangkaian cerita. Adapun tokoh yang dimunculkan 

sekali atau beberapa kali dalam porsi yang relatif singkat disebut tokoh 

tambahan. Dalam novel SGB tokoh utama adalah Akihiro. Akihiro menjadi 

sentral perjalanan novel sejak awal hingga akhir. Adapun yang menjadi tokoh 

tambahan dalam novel ini adalah nenek Asano, Ibu, Bibi, Sensei, dan teman-

teman sekolah Akihiro. 

2. Berdasarkan fungsinya tokoh dalam novel SGB dapat dibedakan 

menjadi tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh sentral adalah tokoh 

protagonis yaitu tokoh yang memegang pimpinan dalam sebuah cerita. 

Dalam novel SGB tokoh sentral adalah Akihiro. Sedangkan tokoh bawahan 

merupakan tokoh yang tidak sentral kedudukannya dalam cerita, tetapi 

kehadirannya sangat menunjang tokoh utama. Dalam novel SGB tokoh 

bawahan adalah ibu. 

3. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dibagi ke dalam tokoh bulat dan 

tokoh datar (sederhana). Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki berbagai 

kemungkinan sisi kehidupan, kepribadian dan jati diri.Yang menjadi tokoh 

bulat dalam novel ini adalah Akihiro. Sedangkan tokoh sederhana merupakan 

tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi tertentu atau watak tertentu, dalam 

novel SGB yaitu nenek Asano.  

4. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh cerita, 

dapat dibedakan ke dalam tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis 

adalah tokoh yang sederhana, datar dan hanya memiliki satu kemungkinan 

watak dari awal hingga akhir cerita. Tokoh berkembang adalah tokoh yang 

terus berkembang secara kompleks dalam cerita. Dalam novel ini Akihiro 

menjadi tokoh yang berkembang, karena dalam cerita setiap bab selalu 

memiliki kompleksitas dalam cerita yang terus berkembang, sedangkan 

tokoh statis adalah bapak guru. 
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Dalam sebuah cerita rekaan berbagai peristiwa disajikan dalam urutan 

tertentu yang membangun kekuatan cerita, yaitu alur. Seperti dikemukakan Boulton 

(1984:75); bahwa alur bagaikan rangka dalam tubuh manusia. Tanpa rangka, tubuh 

tidak dapat berdiri. Selanjutnya peristiwa dalam alur dalam novel SGB dapat 

dibedakan menjadi peristiwa-peristiwa utama yang membentuk alur utama novel 

SGB, dan peristiwa-peristiwa pelengkap yang membentuk alur bawahan pada novel 

SGB atau peristiwa yang terdapat diantara dua peristiwa utama. 

Peristiwa tokoh dalam cerita novel SGB dapat tersusun berdasarkan urutan waktu 

kejadian (temporal sequence). Namun, tidak semua kejadian dalam hidup tokoh 

dalam novel SGB ditampilkan secara berurutan, dan lengkap mulai dari kelahiran si 

tokoh, peristiwa yang ditampilkan dalam setiap bab-nya dapat dipilih untuk 

keperluan membangun cerita. Suatu peristiwa yang tidak bermakna secara khusus 

dapat dihilangkan sehingga untuk menghindari kesenjangan dalam rangkaian 

peristiwa pada cerita novel SGB tersebut dibuat suatu alur bertahap dan linear. 

Penyajian tahapan peristiwa dalam urutan waktu pada novel SGB memiliki 

banyak cara dan bukan merupakan cara utama dalam penyusunan cerita rekaan. Jadi 

alur adalah pengaturan urutan penampilan peristiwa untuk memenuhi beberapa 

tuntutan (Sudjiman, 1986:4). Dengan demikian peristiwa-peristiwa dapat disusun 

berdasarkan hubunga kausal (sebab-akibat) dari novel tersebut. Seperti dikemukanan 

Forster (1955:86) bahwa “a story is a narrative of events arranged in their time 

sequence. A plot is a narrative of events, the emphasis falling on causality. Causality 

overshadows time sequence.”  

Tetapi, dalam novel SGB, hubungan kausalitas ini tidak selalu segera tampak. 

Hal ini dapat terjadi dalam urutan waktu peristiwa yang cenderung linear, atau dalam 

gerakan atau ucapan tertentu dari salah seorang tokoh. Oleh karena itu setiap prilaku 

pada percakapan novel SGB di  dalam suatu cerita memiliki maksud dan bermakna 

sebagai bentuk kaitan seluruh alur. Dengan kata lain, cerita pada novel SGB tidak 

terlalu banyak lanturannya (digresi) karena dapat mengalihkan perhatian pembaca 

dari peristiwa utama ke peristiwa pelengkap. 

 

b. Struktur Umum Alur 

Cerita yang berupa rekaan dalam novel SGB terdiri dari berbagai macam  

pola yang dan ciri khas didalam sebuah cerita rekaan. Struktur umum alur dalam 

novel SGB dapat diuraikan seperti berikut: 

1. Struktur Awal: 

  1)  Paparan (exposition), untuk memaparkan kota kejadian sebelum tokoh 

muncul 

2)  Rangsangan (inciting moment), memunculkan tokoh dengan suatu 

kejadian 

3)  Gesekan (rising action), terjadi perpisahan yang merupakan pilihan yang 
berat 

2. Tengah: 

4) Konflik (conflict), adaptasi dengan tempat baru di desa Saga 
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5) Masalah (complication), tidak munculnya balasan surat dari ibu yang 

dinanti-nantikam Akihiro  

6) Klimaks, terjadinya kehilangan uang sebesar 3000 yen untuk ongkos ke 

Hiroshima untuk mememui ibu Akhiro. Di sisi lain, kepedihan yang 

ditahan karena akan ditinggal cucu satu-satunya. 

3. Akhir: 

 7)  Pemecahan masalah (falling action), dengan memfokuskan pada 

pertandingan olah raga seni 

 8) Akhir (denoutement), munculnya sosok ibu Akihiro yang selalu 

dinantikan oleh Akihiro. 

 Struktur umum ini disimpulkan dari pengamatan terhadap cerita rekaan 

sehingga menjadi prinsip  dasar dari penyusunan cerita rekaan. 

 

c. Macam-macam Alur 

Di samping urutan waktu dan hubungan sebab-akibat ada unsur lain yang dapat  

mengikat peristiwa-peristiwa dalam suatu alur, yaitu tema. Semua peristiwa penting 

di dalam cerita dalam novel SGB yang demikian saling terkait menjadi episode. 

Tetapi tidak ada hubungan logis diantara episode tersebut karena mengikat episode 

dalam satu alur adalah tema yang sama. Dengan cara sama seorang tokoh protagonis 

dapat menjadi sarana pengikat antara episode dalam suatu cerita. 

Dalam cerita pada novel SGB dengan alur tema atau alur tokoh, peristiwa yang 

terjadi seolah-olah berdiri sendiri-sendiri dan alurnya longgar. Jia suatu peristiwa 

dihilangkan, cerita rekaan seperti itu akan menyerupai kumpulan berbagai 

pengalaman dalam hidup, tetapi di dalamnya tidak tampak struktur alur sebagai 

tulang punggung  sebagai satu kesatuan yang organis. Tetapi di dalam cerita fiksi 

masa kini ada juga yang beralur longgar. Sebaliknya, ada cerita fiksi yang alurnya 

sangat ketat dan erat pada setiap rinciannya, tiap-tiap tokoh, prilaku dan peristiwanya 

merupakan bagian yang vital dan integral dari suatu pola alur yang telah di rancang 

baik-baik, selaras dan seimbang (Hudson, 1963:140). Cerita tidak dapat di pahami 

atau rusak kalau salah satu rinciannya di tiadakan (Sudjiman, 1986:4).  

Dengan demikian, digresi hampir-hampir tidak ada. Yang dimaksud  dengan 

digresi ialah masuknya peristiwa atau episode yang tidak berhubungan dengan inti 

cerita, yang menyimpang dari pokok masalah yang sedang dihadapi didalam cerita 

(Sudjiman, 1986:19). Menurut Saleh Saad (1967:121), frekuensi digresi menentukan 

derap cerita. Banyak digresi sangat cepat derapnya (Sudjiman, 1986:18).  Dalam 

hubungan ini harus diingat bahwa penilaian longgar atau ketat adalah relatif. 

Dibandingkan dengan cerita lain, cerita rekaan yang sedang kita hadapi dapat disebut 

beralur longgar atau beralur ketat. Lagi pula, alur yang ketat belum tentu lebih tinggi 

nilai artistiknya daripada yang longgar. Karena dirancang dengan sangat cermat dan 

efisien, boleh jadi tidak ada lanturan, akan tetapi cerita itu dapat menimbulkan kesan 

artificial dan kurang wajar. Misalnya, demi keketatan alurnya terlalu banyak 

digunakan faktor kebetulan sehingga cerita tidak meyakinkan. 
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Di dalam cerita rekaan yang panjang terdapat alur bawahan (subplot) di samping 

alur utama. Cerita-cerita tambahan yang beralur tambahan itu sering diadakan untuk 

menciptakan keseimbangan cerita atau sebagai ilustrasi alur utama. Dalam alur yang 

canggih, alur-alur bawahan itu saling bersilangan sehingga memerlukan kecermatan 

ingatan, dan kecerdasan untuk mengenali sifat hubungannya. Cerita yang beralur 

tunggal tentu lebih sederhana sifatnya. Jika perbedaan atas alur longgar dan alur ketat 

bersifat kualitatif, maka perbedaan atas alur tunggal dan alur ganda bersifat 

kuantitatif. 

Sebuah cerita pada novel SGB peristiwanya susul-menyusul secara temporal 

dikatakan beralaur terusan atau beralur linear, yang ada menggunakan sorot balik 

dikatakan beralur balikan, alur dikatakan datar jika (hampir-hampir) tidak ada atau 

tidak terasa adanya gawatan, klimaks dan leraian. Jika jalinan peristiwa dalam cerita 

itu semakin menanjak, maka sesuai dengan sifatnya itu dikatakan bahwa cerita 

tersebut beralur menanjak. 

 

d. Hubungan Antara Penokohan, Alur  dan Tema 

Setelah melihat uraian apa yang disebut penokohan, tema dan alur dalam 

novel SGB maka dapat disimpulkan bahwa cerita fiksi dalam novel SGB merupakan 

sebuah keseluruhan yang utuh dan memiliki arti artistik. Keutuhan dan keartistikan 

fiksi justru terletak pada keterjalinannya yang erat antar berbagai unsur 

pembangunnya. Penokohan itu sendiri merupakan bagian, unsur, uang bersama 

dengan unsur-unsur yang lain lain membentuk sebuah totalitas. Namun perlu dicatat 

bahwa penokohan merupakan unsur yang penting dalam suatu karya sastra fiksi. Hal 

ini  merupakan salah satu fakta cerita disamping kedua fakta cerita yang lain. Dengan 

demikian, penokohan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan keutuhan 

dan keartistikan sebuah fiksi. 

 

Penokohan sebagai salah satu unsur pembangun fiksi dapat dikaji dan 

dianalisis keterjalinannya dengan unsur-unsur pembangun lainnya. Jika fiksi yang 

bersangkutan merupakan sebuah karya yang berhasil , penokohan pasti berjalin 

secara harmonis dan saling melengkapi dengan berbagai unsur yang lain misalnya, 

dengan unsur alur dan tema atau unsur latar, sudut pandang, gaya, amanat, dan lain-

lain. 

 

e. Hubungan Penokohan  dan Alur 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebenarnya, tak ada alur. Alur merupakan 

sesuatu yang bersifat artifisial. Alur dalam novel SGB pada hakikatnya hanya 

merupakan suatu bentuk pengalaman yang sebenarnya tak memiliki bentuk. 

Pemunculan peristiwa itu lebih merupakan penyeleksian terhadap kejadian-kejadian 

yang ingin diungkapkan. Dalam karya fiksi, alur memang penting karena merupakan 
tulang punggung cerita. Namun, tokoh-tokoh cerita akan lebih menarik perhatian 

pembaca. Pembaca lebih dikesani oleh penampilan kehidupan dan jati diri para tokoh 

pelaku cerita yang memang lebih bannyak menjanjikan. Dalam kaitan ini, alur 
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sekedar merupakan sarana untuk memahami perjalanan kehidupan tokoh. Dalam 

novel SGB untuk menunjukkan jati diri dan kehidupan tokoh,  perlu dialurkan 

perjalanan hidupnya. 

Penokohan dan pengaluran dalam nocel SGB merupakan dua fakta cerita 

yang saling mempengaruhi dan menggantungkan satu denga yang lainnya. Alur 

adalah apa yang dilakukan tokoh dan apa yang menimpannya. Adanya kejadian demi 

kejadian, ketegangan, konflik, dan sampai keklimaks yang notabene kesemuanya 

merupakan hal-hal yang esensial dalam alur, hanya mungkin terjadi jika ada 

pelakunya. Toko-tokoh cerita itulah yang sebagai pelaku sekaligus penderita 

kejadian, dan karenanya penentu perkembangan alur. Bahkan sebenarnya, alur tak 

lain dari perjalanan cara kehidupan tokoh, baik dalam cara berfikir dan berperasaan, 

bersikap, berperilaku maupun bertindak baik secara verbal maupun non verbal. 

Selain itu, pemahaman lainnya dalam novel SGB terhadap tokoh cerita harus 

dilakukan dari atau berdasarkan alur. Keberadaan seorang tokoh yang 

membedakannya dengan tokoh-tokoh lain lebih ditentukan oleh alur. Penafsiran 

terhadap sikap, watak dan kualitas pribadi seorang tokoh sangat mendasarkan diri 

pada apa yang di ucapkan dan apa yang dilakukan. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa 

ucapan dan tindakan seseorang akan mencerminkan perwatakannya. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa dalam cerita novel SGB adanya saling ketergantungan yang  

amat erat antara penokohan dan alur. Menghadapi keadaan semacam ini, Henry 

James, yang notabene seorang sastrawan itu, (Abrams, 1981:137), mengatakan: 

“what is character but the determination of incident? What is incident but 

illustrasion of character? Jadi, menurut Henry James, jati diri seorang tokoh 

ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang menyertainya, dan sebaliknya, peristiwa-

peristiwa itu sendiri merupakan pelukisan tokoh. 

 

f. Penokohan dan Tema 

Tema dalam novel SGB, seperti dikemukakan  sebelumnya, merupakan dasar 

cerita, gagasan sentral atau makna cerita. Dengan demikian, dalam cerita fiksi seperti 

novel SGB, tema bersifat mengikat dan menyatukan keseluruhan unsur fiksi tersebut. 

Sebagai unsur utama fiksi, penokohan erat berhubungan dengan tema. Tokoh-tokoh 

cerita itulah terutama, sebagai pelaku-penyampai tema, secara terselubung ataupun 

terang-terangan. Adanya perbedaan tema akan menyebabkan perbedaan 

pemerlakuan tokoh cerita yang menugasi menyampaikannya. Pengarang pada 

umumnya akan memilih tokoh-tokoh tertentu yang dirasa paling sesuai untuk 

mendukuny temanya. 

Dalam kebanyakan fiksi seperti dalam novel SGB, tema umumnya tak 

dinyatakan secara eksplisit. Hal itu berarti pembaca harus menafsirkannya. Usaha 

penafsiran tema antara lain dapat dilakukan  melalui detil kejadian dan atau konflik 

yang menonjol. Artinya, melalui konflik utama cerita, dan itu berarti konflik yang 

dialami, ditimbulkan, atau ditimpakan kepada tokoh utama. Dalam usaha penafsiran 

tema dalam novel SGB harus ditentukan dari apa yang dilakukan, dipikirkan dan 



46        Jurnal Bahasa Asing, Vol. 10, No. 10, Desember 2014 

 

dirasakan atau apa yang ditimpakan kepadaa tokoh. Penafsiran tema cerita, dengan 

demikian akan selalu mengacu pada tokoh. 

 

g. Tokoh dan Karakteristik dalam Novel Saga no Gabai Bacchan 

Tokoh-tokoh yang terlibat dalam novel Saga no Gabai Bacchan terdiri dari 

Akihiro, Nenek Asano, Ibu, Bibi, Sensei (Guru Olah Raga), Sensei (Dokter mata), 

Teman-teman bermain Softball Akihiro, dan Vicky (wanita yang baik pada Akihiro), 

Tukang Tahu dan Tukang Ledeng.  

 

1. Tokoh Akihiro 

Dalam novel ini Akihiro berperan sebagai tokoh utama, karena muncul terus 

menerus dan mendominasi seluruh cerita. Selain tiu merupakan tokoh yang banyak 

diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenal kejadian. Sebagai 

tokoh utama Akihiro banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang membangun 

cerita. Akihiro memiliki karakteristik sebagai seorang yang penuh semangat, rendah 

hati, ceria, tetapi kurang pintar namun mempunyai harapan untuk maju dan bertemu 

ibu, sifat lainya yaitu ramah, hal ini dapat ditunjukkan dalam cuplikan di bawah ini:  

 

Cuplikan 1: 

Akihiro sangat ketakutan mendapatkan nenek marah karena kegagalannya dalam 

mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah, untuk itu sebelum nenek marah Akihiro 

mengemukakan keadaanya kepada nenek, dengan mengeluhkan hal sebagai 

berikut: 

 

「ばあちゃん,英語なんかさっぱり分からん。」 

 

Cuplikan 2: 

Akihiro selalu mengeluhkan susahnya setiap pelajaran di Sekolah kepada nenek, 

termasuk pelajaran kanji. Berikut adalah keluhan Akihiro tentang tidak suka 

kanji kepada nenek: 

 

「でも場ちゃん、俺、漢字も苦手。」 

 

Cuplikan 3: 

Sejak lahir Akihiro tidak mengetahui sosok ayahnya, setelah agak besar sebelum 

datang ke desa Saga Akihiro selalu menanyakan ayahnya kepada ibunya, dan 

ibunya selalu dengan sabar menjawab setiap pertanyaan Akihiro tentang ayahnya, 

namun jawaban dari ibu selalu saja membuat Akihiro tidak merasa puas. Hingga 

akhirnya, saat berada di desa Saga ini adalah kesempatan yang paling baik 

menanyakan tentang ayahnya kepada nenek. Berikut ini adalah pertanyaan 

Akihiro kepada nenek tentang keberadaan ayahnya: 

 

「ばあちゃん、俺、お父さんのこと、知らんよ。」 
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Cuplikan 4: 

Akihiro dengan sabar mengingatkan nenek yang terlalu eforia, setelah 

memperoleh papan tulis bekas dari sekolah. Papan itu menjadi media komunikasi 

nenek dan Akihiro jika tidak sempat bertemu di rumah. Namun terkadang, situasi 

dan pesan yang disampaikan nenek kurang tepat, sehingga suatu ketika Akihiro 

mengingatkan nenek tentang bahasa jika sembarangan menuliskan segala pesan 

di papan tulis. Seperti yang dikatakan Akihiro berikut: 

 

「ばあちゃん、鍵の場所なんか書いたら危なか。」 

 

Cuplikan 5:  

Saat Akihiro berada di klinik mata, karena mendapatkan kecelakaan mata yang 

sudah dirasakan sakit sejak 3 hari lalu, Akihiro berjanji akan membayar uang 

pengobatan dan periksa mata kepada dokter. Akihiro sangat tahu betul tidak 

memiliki uang untuk biaya pengobatan matanya yang sudah terasa sakit sejak 

tiga hari lalu. Tapi dia nekad datang ke klinik dan minta diperiksa dan diobati 

dokter tanpa membawa uang. Diluar dugaan dokter mengetahui kondisi Akihiro 

yang tidak membawa uang dan membebaskan segala biaya periksa mata dan 

pengobatan. Namun Akihiro merasa tidak enak dan berjanji akan kembali untuk 

membawa uang kepada dokter. Berikut janji Akihiro kepada dokter, yang 

diungkapkan dengan penuh kerendahan hati: 

 

「すみません、学校の帰りでお金持ってないんです。あとで持って来ま

す。」 

 

2. Tokoh Nenek Asano 

Dalam novel Saga no Gabbai Bacchan merupakan tokoh bawahan. Meskipun 

kedudukannya tidak sentral, tapi ia mempunyai peranan penting dalam mendukung 

tokoh Akihiro. Tokoh Nenek Asano hubungannya sangat erat dengan tokoh utama. 

Adapun karakteristik yang dimiliki oleh tokoh Asano adalah penuh semangat, 

pantang menyerah, banyak akal, ceria, giat bekerja, mengutamakan pendidikan. 

Karakteristik itu ditunjukkan dalam cuplikan berikut ini: 

 

Cuplikan 1: 

Pada saat Akihiro Tokunaga mengeluhkan kalau dia tidak pandai berbahasa 

Inggris, maka Nenek Asano menjawab: 

 

「じゃ答案用紙にわたしは日本人ですってかいとけ。」 

 

Cuplikan 2: 

Pada saat Akihiro mengeluhkan tidak bias baca huruf kanji. Maka Nenek 

Asano menjawab: 
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「僕はひらがなとカタカナで生きていきます。」 

 

Cuplikan 3: 

Pada saat Akihiro mengeluhkan, kalau dia juga benci pelajaran sejarah. Maka 

Nenek Asano menjawab:  

 

「答案用紙に過去にはこだわりませんって書いとけ。」 

 

Cuplikan 4: 

Pada saat Akihiro mengeluhkan malas belajar. Nenek Asano menjawab: 

 

「あまり勉強ばかりしてから、癖になるよ。」 

 

Cuplikan 5: 

Pada saat Akihiro mengeluhkan nilai-nilainya Cuma mendapat angka 1 dan 2, 

maka nenek Asano menjawab: 

 

「大丈夫、大丈夫。足したら、５になる。」 

 

3. Tokoh Sensei 

Dalam novel Saga no Gabbai Bacchan merupakan tokoh bawahan. Meskipun 

kedudukannya tidak sentral, tapi memiliki peranan penting dalam mendukung tokoh 

Akihiro. Karakteristik yang dimiliki tokoh Sensei, yaitu penuh rasa kasih, sering 

membantu, tulus, perasaannya halus, dan selalu membuat kejutan yang 

menyenangkan, seperti dikemukakan dalam cuplikan berikut ini: 

Cuplikan 1: 

Pada saat di ruang ganti setelah bermain Softball, Sensei bertanya kepada 

Akihiro dengan penuh rasa kasih: 

「徳永、今年も夏休みは広島え行くのか。」 

 

Cuplikan 2: 

Pada saat Akihiro kehilangan uang yang sudah sekian lama ditabung untuk 

ongkos ke Hiroshima untuk bertemu dengan Ibunya, dengan baik hati sensei 

menggantinya: 

「これ使いなさい。」「いいから。これですぐ、かあちゃんと行け。」 

 

4. Tokoh Ibu 

Tokoh Ibu dalam novel Saga no Gabbai Bacchan merupakan tokoh bawahan, 

meskipun bukan tokoh sentral tapi kedudukannya mendukung tokoh utama. Adapun 

karakteristik dari tokoh Ibu adalah seorang yang sibuk, terlalu banyak berharap, rela 
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berkorban dan pantang menyerah. Karakteri ini dapat ditunjukkan pada cuplikan 

berikut ini: 

 

Cuplikan 1: 

Pada saat Akihiro terlalu banyak menanyakan ayahnya (suami ibu) yang sudah 

tiada, dengan sabar ibu menjawab satu per satu pertanyaan Akihiro: 

 

「うん。してたよ。」「ううん、もう入院してた。」「ずっと入院した

まんまよ。」「まさか。あの時代の病院は、どこも満員。個室なんか、

なかったよ。」 

 

Cuplikan 2: 

Pada saat kebingungan karena tekanan hidup, dan merasa kasihan dengan 

Akihiro yang masih kecil hidup dalam serba kekurangan, maka ibu berkata 

kepada Akihiro: 

 

「昭広ちゃん。明日、佐賀に帰るから、おかあちゃんと駅まで見送りに

来てね？」 

 

Cuplikan 3: 

Pada saat melepas Akihiro di Stasiun Kereta,Ibu berkata: 

 

「ごめんね。黙ってて。でも、言ったら嫌がったでしょ？広島にいたら、

昭広ちゃんの教育に悪いから、みんなで相談して、おばあちゃんに て

もらうことになったとよ。」 

 

Cuplikan 4: 

Pada saat Undoukai, Ibu menyempatkan dating ke Saga dari Hiroshima, dengan 

menempuh perjalanan selama 4 jam dengan naik kereta api, hanya untuk bertemu 

dengan Akihiro dan memberikan semangat dalam Undoukai. Ibu meneriakkan 

kata-kata semangat kepada Akihiro sebagai berikut: 

 

「昭広、頑張って」 

 

5. Amanat Cerita 

Ajaran moral dan pesan yang disampaikan pengarang, disebut amanat cerita. Jika 

suatu permasalahan dalam cerita diberi jalan keluarnya oleh pengarang, maka jalan 

keluar itu disebut amanat. Amanat terdapat dalam sebuah karya secara implisit dan 

eksplisit. Secara implisit, jika jalan keluar atau ajaran moral disiratkan dalam tingkah 

laku tokoh menjelang cerita berakhir (Sudjiman, 1986: 35), sedangkan secara 

eksplisit, jika pengarang pada tengah atau akhir cerita menyampaikan seruan, sara, 
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peringatan, nasihat, anjuran, larangan dan sebagainya dengan gagasan yang 

mendasari cerita itu (Sudjiman, 1986:24).  

Dalam novel Saga no Gabbai Bacchan, diketahui bahwa Shimada Yoshichi 

sebagai pengarang, ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa kegagalan bukan 

akhir dari segalanya, apabila ada kemauan pasti ada jalan. Dan kemauan yang 

ditunjukkan oleh tokoh utama Akihiro, yaitu ketika ingin bertemu ibu yang berada 

di Hiroshima dan sudah bertahun-tahun tidak bertemu. 

 Dengan segala usaha, Akihiro sangat bersemangat untuk terus berhubungan 

lewat surat dengan ibu dan berharap ibu akan dating setiap kenaikan kelas dan 

berusaha terus mengetahui keadaan ibu dengan terus mengirimi surat kepada ibu 

walaupun kadang banyak yang tidak dibalas ibu. Harapan Akihiro bertemu ibu mulai 

menipis saat surat-surat sama sekali tidak dibalas ibu, namun tiba-tiba dating surat 

yang mengabarkan ibu akan datang ke Saga dan melihat pertandingan lari yang 

diikuti oleh Akihio di acara Undoukan SMP Saga. 

 

PENUTUP 

Penokohan dari setiap cerita, saling memiliki interaksi sehingga tercipta 

dialog-dialog yang menarik, yang dapat menimbulkan konflik-konflik yang 

membuat ceritamenjadi hidup. Dialog-dialog tersebut dapat dijadikan benang merah 

untuk menemukan tema dari novel Saga no Gabbai Bacchan. Adapun tema tidak 

terlepas dari alur, karena alur akan memudahkan pembaca untuk mengetahui jalan 

cerita mulai dari awal hingga akhir. Selain itu akan diketahui timbulnya konflik, baik 

konflik datar maupun klimaks dalam cerita tersebut.   

Tokoh dalam cerita fiksi merupakan rekaan semata, artinya tokoh tersebut 

tidak ada dalam dunia nyata, tetapi watak atau tabiat tokoh tersebut bisa ada dalam 

kehidupan sesungguhnya. Istilah tokoh merujuk kepada orang atau pelaku dalam 

cerita. Dalam cerita ini terdapat beberapa tokoh baik yang utama maupun bawahan, 

baik yang sentral maupun tambahan. Sedangkan yang disebut penokohan adalan 

penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam sebuah cerita. Penokohan 

juga mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, serta bagaimana 

pelukisan di dalam sebuah cerita sehingga dapat memberikan gambaran jelas kepada 

para pembaca.  

Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa pesan, amanat, 

moral atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca.  
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RAGAM BAHASA 

 

Jannes Freddy Pardede 

STBA JIA Bekasi 

 

PENDAHULUAN 

 Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda 

menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan 

orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicaraan (Kridalaksana 

1993:184).  

Menurut Alwi et.al, (2000: 3-9), ragam bahasa dapat digolongkan  menurut 

penutur bahasa dan  jenis pemakaian bahasa. Ragam bahasa menurut penutur bahasa  

dapat diperinci menurut patokan daerah (dialek dan logat daerah),  pendidikan 

(misalnya, ragam baku), dan sikap penutur (pengaruh umur dan kedudukan orang 

yang disapa, tingkat keakraban antarpenutur, pokok persoalan yang hendak 

disampaikan, dan tujuan penyampaian informasi). Ragam bahasa menurut jenis 

pemakaiannya dapat diperinci menjadi: ragam dari sudut pandangan bidang atau 

pokok persoalan (misalnya, dalam bidang agama, perdagangan, olahraga); ragam 

menurut sarananya ( ragam lisan dan ragam tulisan); dan ragam yang mengalami 

pencampuran (misalnya, interferensi bahasa daerah atau bahasa asing terhadap 

bahasa Indonesia). 

Jenis-jenis atau ragam-ragam bahasa dalam komunikasi yang pragmatis, 

ialah ragam bahasa yang  memperthatikan waktu, tempat dan keadaan. Di samping 

itu, pembicara dan lawan bicara harus diperhatikan pula dari segi status sosial, 

kedudukan, jabatan, umur dan lain-lain. Misalnya, seorang  mahasiswa bertanya 

kepada seorang profesor wanita di Jerman, apakah profesor itu memiliki waktu 

lowong untuk  berdiskusi dengan mahasiswa itu. Mahasiswa itu dapat menggunakan 

ragam-ragam bahasa  seperti berikut, bergantung pada hubungannya dengan dosen 

tersebut dan situasi bicaranya. 

 

Formal  : “Selamat siang, Ibu Profesor Stella!” (apakah anda  

      mempunyai waktu sedikit?) 

Formal  : “Selamat siang, Ibu Stella! Ada waktu sedikit?) 

Informal : “Hallo, Ibu Stella! Anda punya waktu sedikit? 

Akrab  : “Hallo, Mery! Boleh bicara sebentar? 

 

 Jenis-jenis Ragam Bahasa  

 Bertolak dari penjelasan dan contoh di atas, para pakar telah membagi 

ragam suatu bahasa atas beberapa kelompok. Misalnya, ada pakar yang  berangapan 

bahwa ragam  bahasa pada dasarnya hanya  ada dua, yaitu formal, yaitu formal dan 

non-formal. Bagi kelompok orang yang beranggapan  demikian, mengakui bahwa 

pemakaian bahasa di kantor-kantor, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat resmi 

lainnya serta upacara-upacara, dokumen-dokumen resmi, selalu dikelompokkan  
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sebagai bahasa ragam formal, sedangkan, ragam non formal ialah semua pemakaian 

di tempat umum, di rumah, dan lain-lain. 

 Menurut Nababan (1987), bahasa mempunyai  bentuk-bentuk  yang sesuai  

dengan konteks dan keadaan. Bentuk-bentuk yang berbeda itu kita sebut ragam 

bahasa (language variety). Ada 4 (empat) macam variasi bahasa tergantung pada 

faktor yang berhubungan  atau sejalan dengan ragam  bahasa itu. Keempat kategori 

faktor-faktor itu  ialah sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor geografis, yaitu di daerah mana bahasa itu dipakai sebagi “bahasa 

daerah” (regional variety). 

2) Faktor-faktor kemasyarakatan, yaitu golongan sosioekonomik mana yang 

memakai bahasa itu sebagai “bahasa golongan” (social variety). 

3) Faktor-faktor situasi berbahasa. Ini mencakup: pemeran serta (= pembicara, 

pendengar, orang lain), tempat berbahasa (di rumah, di sekolah, di balai sidang 

dan sebagainya), topik yang dibicarakan, jalur berbahasa (lisan, tulisan, telegram 

dan sebagainya). Ini disebut ‘bahasa situasi” (functional variety). 

4) Faktor-faktor waktu, yaitu di mana mana (= kurun waktu dalam perjalanan 

sejarah suatu bahasa ) bahasa itu dipakai sebagai “bahasa zaman” (temporal atau 

chronological variety). 

 

 Ragam dialek, ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah tempat 

penuturnya (=faktor geografis) disebut dialek. Sebagai contoh bahasa Inggris 

mempunyai 3 dialek utama, yitu dialek Inggris (“British”), dialek Amerika dan 

dialek Australia. Ada juga yang disebut ragam bukan asli (nonnative variety) seperti 

ragam India, ragam Filipina, dan ragam Singapura, Malaysia.  

 Ragam sosiolek, ragam bahasa yang  berkaitan dengan golongan sosial 

penutur-penuturnya disebut sosiolek. Umpanya sosiolek golongan atas (hartawan 

dan orang-orang berada), dan golongan menengah (yang sebagian terdiri dari orang-

orang terpelajar). Sosiolek yang dijarkan di Indonesia ialah ‘sosiolek terpelajar” 

yang subragam atasnya disebut juga  “bahasa Inggris baku” (Standard English) 

dengan sistem lafal yang disebut  R.P. (Received Pronunciation).  

 Ragam fungsiolek, kelompok ragam bahasa ini berkaitan dengan situasi  

berbahasa, siapa-siapa  pemeran serta berbahasa itu serta topik dan jalur (tulisan, 

lisan dan sebagainya) berbahasa itu. Faktor-faktor ini menentukan tingkat formalitas 

(keresmian) berbahasa, dan sejalan dengan itu dikembangkanlah apa yang disebut 

ragam-ragam fungsional atau situasional, yang kita sebut di sini fungsiolek.  

 Dalam ragam fungsiolek ini dapat juga kita masukkan  strategi memilih  kata 

berdasarkan  pertimbangan perasaan teman  bicara, atau menunjukkan pendirian kita 

terhadap topik pembicaraan, yaitu eufemisme. Sebagai contoh garbage collector 

(tukang sampah) disebut sanitation engineer; lunatic asylum disebut mental hospital 

(= rumah sakit jiwa); to die disebut to pass away, undertaker (=tukang kubur) disebut 
mortician. Bandingkan penggunaan  “tuna wisma” untuk “gelandangan” dalam 

bahasa Indonesia. 
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 Ragam Kronolek,  ragam ini berhubungan dengan  perubahan bahasa dalam 

berlalunya waktu. Dalam bahasa Indonesia dapat kita perbedakan penggunaan /arti 

kata  dengan membaca karangan-karangan tua seperti “Hikayat hang Tuah” dalam 

bentuk aslinya. Dapat juga kita menemukan  kata-kata yang sudah usang  atau tidak 

dipakai lagi dalam buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu yang ditandai 

dengan lambang +, umpanya hatta = maka, syahdan = lalu, selanjutnya; syahbandar 

= kepala pelabuhan; ratna = intan, putri cantik; mencapak = mengabaikan; dan lain 

sebagainya. Sebagai contoh dari bahasa Inggris  dapat kita sebut  perbedaan yang 

menonjol dalam bahasa zaman Shakespeare dan bahasa Inggris  sekarang ini. Dalam 

tulisan-tulisan  Shakespeare terdapat kata-kata yang tidak dipakai lagi sekarang. 

Umpanya, dalam drama “Henry IV” terdapat kata-kata  yang berikut : I ‘prithee’ = 

please; choler = anger; to  start a hare = arouse (dalam berburu); the turkey is in my 

‘pannier’ = basket; they will away ‘presently’ = at once. Dalam bagian tata bahasa, 

adalah biasa memakai bentuk thou, thee untuk “you”; demikian thou art = you are;  

thou hast = you have; dan lain sebagainya. 

 Subragam kronolek yang kita ajarkan  di sekolah-sekolah di Indonesia ialah 

yang dapat disebut  kronolek bahasa Inggris “masa kini” (contemporary English). 

Yang dimaksud dengan kronolek masa-kini ialah bahasa Inggris sesudah Perang 

Dunia II dengan kosa kata yang dikembangkan dari ilmu komputer dan fisika  atom, 

dari penjajakan ruang angkasa (= space exploration), mikrobiologi dan teknologi 

genetik (= genetic engineering), seperti count-down, digital, fission, space walk, test-

tube baby, sputnik, beatnik (= pemuda pemberontak budaya), dan sebagainya.  Kata-

kata ini belum ada (atau tidak dikenal orang awam) sebelum tahun 1950-an. 

  Berbeda dengan Nababan, Joos (1962) menyebutkan lima tingkatan ragam 

bahasa, yaitu 1) ragam beku (frozen) yakni ragam bahasa yang paling resmi, 

misalnya yang digunakan dalam upacara-upacara yang khidmat, dokumen-dokumen 

bersejarah, dan lain-lain; 2) ragam resmi (formal) yaitu ragam bahasa yang dipakai 

dalam pidato-pidato resmi, rapat dinas atau  resmi pimpinan suatu badan; 3) ragam 

usaha (informal) yaitu ragam bahasa di sekolah, perusahaan dan lain-lain dan 

berbeda pada tingkat  operasional; 4) ragam santai (causal) yaituragam bahasa  

antarteman misalnya perbincangan sehari-hari; 5) ragam akrab (intimate), yakni 

ragam bahasa antar anggota keluarga yang akrab, yang biasanya tidak perlu berbicara 

secara lengkap, sebab sudah ada saling pengertian antara satu dengan yang lain, 

entah karena pengalaman atau sosialisasi atau kedua-duanya (dalam Nababan, 

1984:22-23). 

  

Diglosia 

 Dalam ragam bahasa, dikenal istilah ‘diglosia’ yang  pertama kali 

dikemukakan oleh Ferguson (1964). Diglosia mula-mula diartikan ‘situasi’ yang di 

dalamnya terdapat ragam bahasa  ‘tinggi’, yakni variasi yang biasanya digunakan 

untuk tujuan  penulisan dan fungsi yang formal, dan yang berdampingan dengan 

ragam bahasa ‘rendah’  bahasa yang sama, yang dipakai dalam percakapan  (akrab) 

dan fungsinya tak resmi. Konsep itu kemudian berkembang sehingga juga 
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mencakupi situasi yang di dalamnya terdapat dua bahasa  atau lebih yang dibedakan  

kedudukannya menurut fungsi  ‘tinggi’ atau ‘rendah’ yang dijalankannya (Moeliono 

1981 : 70). 

 Situasi diglosia cenderung muncul  di dalam masyarakat  bahasa jika  salah 

satu  atau gabungan  dari ketiga kondisi  yang berikut  terpenuhi: 1) keberaksaraan 

terbatas pada lapisan-atas-masyarakat yang kecil; 2) adanya kepustakaan yang 

dianggap pengejawantahan nilai-nilai budaya yang ‘keramat’ (misalnya, agama, 

kebatinan), dan 3) jangka waktu  yang lama—dalam ukuran abad—antara  taraf 

keberaksaraan masyarakat yang tinggi dan terjangkaunya kepustakaan itu oleh orang 

kebanyakan (Ferguson 1964:436 dalam Moeliono 1981:86). Ragam yang tinggi 

digunakan, misalnya, untuk pidato resmi, khotbah, kuliah, atau ceramah: penyiaran 

lewat radio dan televisi; penulisan yang bersifat resmi; tajuk rencana dan makalah 

surat kabar; dan susastra, khususnya puisi. Ragam yang rendah biasa dipakai, 

misalnya, di dalam percakapan yang akrab di lingkungan keluarga atau dengan 

teman sebaya; di pasar dalam  tawar-menawar; di dalam seni dan sastra rakyat seperti 

lenong dan cerita Kabayan; di dalam penulisan yang tidak resmi seperti surat pribadi 

kepada yang karib; di dalam pojok surat kabar atau kolom khusus majalah yang 

secara khusus dimaksudkan untuk memperagakan ragam itu. 

 Karena ragam tinggi disarankan untuk  peranan kemasyarakatan yang dinilai 

lebih tinggi atau lebih berharga, maka ragam itu pun memiliki gengsi yang lebih 

tinggi; bahkan ragam itu dianggap lebih elok, lebih adab, dan lebih mampu 

mengungkapkan pikiran yang berbobot dan majemuk. 

 Di dalam proses pemerolehan bahasa (language acquisition), ragam yang  

rendah dipelajari sebagai bahasa ibu atau lewat pergaulan dengan teman sebaya. 

Anak-anak pada usia prasekolah  mungkin berpeluang mendengar ragam yang 

tinggi, tetapi pemerolehannya terutama didapatnya lewat pendidikan formalnya. Tata 

bahasa ragam yang rendah dihayati tanpa pembahasan kaidah-kaidahnya; 

sebaliknya, tata bahasa  ragam  yang tinggi dipelajari lewat pemahiran norma dan 

kaidahnya. (Moeliono 1981 : 86-87). 

 Menurut Ferguson dan Gumperz,  ragam bahasa (language variety) adalah 

keseluruhan pola ujaran manusia  yang cukup dan serbasama untuk dianalisis dengan 

teknik-teknik pemerian  sinkronik yang ada dan memiliki perbendaharaan  unsur-

unsur yang cukup besar dan penyatuan-penyatuannya atau proses-proses dengan 

cakupan semantik yang cukup jembar untuk berfungsi  dalam segala konteks 

komunikasi  yang normal (Allen & Corder, eds, 1973:92).  

 Karena setiap  penutur  itu mesti  mempunyai  kelompok sosialnya dan hidup 

dalam tempat dan waktu tertentu, maka dapat dipastikan dia memiliki dua dialek  

yaitu dialek sosial (vertikal) dan dialek regional temporal (horisontal) sebagai 

digambarkan berikut ini (Alwasilah  1990). 
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                        dimensi sosial 

 

 

 

    dimensi regional/temporal  

                                              

 

    Diagram 1: Dimensi sosial dan regional/temporal 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan resmi tidaknya ragam bahasa dapat dikelompokkan menjadi 

lima tingkatan, yaitu 1) ragam beku (frozen) yakni ragam a yang paling resmi; 2) 

ragam resmi (formal) yaitu ragam bahasa yang dipakai dalam pidato-pidato resmi, 

rapat dinas atau  resmi pimpinan suatu badan; 3) ragam usaha (informal) yaitu ragam 

bahasa di sekolah, perusahaan dan lain-lain dan berbeda pada tingkat  operasional; 

4) ragam santai (causal) yaitu ragam bahasa  antarteman misalnya perbincangan 

sehari-hari; 5) ragam akrab (intimate), yakni ragam bahasa antar anggota keluarga 

yang akrab, yang biasanya tidak perlu berbicara secara lengkap, sebab sudah ada 

saling pengertian antara satu dengan yang lain, entah karena pengalaman atau 

sosialisasi atau kedua-duanya (dalam Nababan, 1984:22-23). Di samping itu, ada 4 

(empat) macam variasi bahasa tergantung pada faktor yang berhubungan  atau 

sejalan dengan ragam  bahasa itu. Keempat kategori faktor-faktor itu  ialah sebagai 

berikut: 

1).  Faktor-faktor geografis, yaitu di daerah mana bahasa itu dipakai sebagi “bahasa 

daerah” (regional variety). 

2).  Faktor-faktor kemasyarakatan, yaitu golongan sosioekonomik mana yang 

memakai bahasa itu sebagai “bahasa golongan” (social variety). 

3). Faktor-faktor situasi berbahasa. Ini mencakup: pemeran serta (= pembicara, 

pendengar, orang lain), tempat berbahasa (di rumah, di sekolah, di balai sidang 

dan sebagainya), topik yang dibicarakan, jalur berbahasa (lisan, tulisan, 

telegram dan sebagainya). Ini disebut ‘bahasa situasi” (functional variety). 

4).  Faktor-faktor waktu, yaitu di mana mana (= kurun waktu dalam perjalanan 

sejarah suatu bahasa ) bahasa itu dipakai sebagai “bahasa zaman” (temporal atau 

chronological variety). 

 Dalam ragam bahasa, dikenal istilah ‘diglosia’ yang pada mulanya diartikan 

suatu ‘situasi’ yang di dalamnya terdapat ragam bahasa  ‘tinggi’, yakni variasi yang 

biasanya digunakan untuk tujuan  penulisan dan fungsi yang formal, dan yang 

berdampingan dengan ragam bahasa ‘rendah’  bahasa yang sama, yang dipakai 

dalam percakapan  (akrab) dan fungsinya tak resmi. Konsep itu kemudian 

berkembang sehingga juga mencakupi situasi yang di dalamnya terdapat dua bahasa  
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atau lebih yang dibedakan  kedudukannya menurut fungsi  ‘tinggi’ atau ‘rendah’ 

yang dijalankannya. 
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PENERJEMAHAN KALIMAT PENGANDAIAN DALAM BAHASA 

INGGRIS KE DALAM BAHASA INDONESIA 

(Analisis Isi Novel Jane Eyre Karya Charlotte Bronte dan Terjemahannya) 

 

Yeni Noryatin 

STBA JIA Bekasi 

 

ABSTRACT 

The objetive of this research was to understand comprehensively 

the translating of conditional sentence in English into Indonesian. 

It was a qualitatve research with a content analysis of Jane Eyre 

novel written by Charlotte Bronte. The data of this research are 

conditional sentences in Jane Eyre novel and its translation. The 

data analysis indicates that (1) there are formal equivalence and 

dynamic equivalence between conditional sentence in English and 

Indonesian, (2) three methods used in translating conditional 

sentence are semantic, communicative, and free translation, (3) the 

technique applied are transposition, modulation, additions, and 

Omissions.The findings lead to the recommendation for the 

translator to be more careful while translating conditional sentence 

because of the difference of meaning between conditional sentence 

in English and Indonesian. 

Keywords: conditional sentence, content analysis 

 

PENDAHULUAN 

Proses terjemahan adalah transformasi teks dari satu bahasa ke teks bahasa 

lain tanpa mengubah isi teks asli. Jadi, terjemahan adalah jenis transformasi 

antarbahasa yang berbeda dengan jenis transformasi intrabahasa, yakni transformasi 

yang terjadi didalam bahasa itu sendiri. Jenis yang terakhir ini disebut transformasi 

gramatikal. Transformasi antarbahasa yang disebut juga transformasi terjemahan 

merupakan hubungan riil yang ada antarteks (antarkorpus) dalam berbagai bahasa, 

sedangkan transformasi gramatikal adalah transformasi struktur gramatikal ujaran 

tanpa mengganti komponen-komponen leksikalnya. Tidak semua penggantian teks 

dalam satu bahasa dengan teks dalam bahasa lain merupakan terjemahan. Untuk bisa 

disebut terjemahan, teks dalam bahasa A harus mengandung sesuatu yang sama 

dengan teks dalam bahasa B. Dengan kata lain, dalam memindahkan informasi dari 

sistem bahasa yang satu ke sistem bahasa yang lain harus dipertahankan isi informasi 

teks asli. Proses terjemahan bisa berlangsung berkat adanya satuan-satuan bahasa: 

morfem (satuan terkecil), kata, rangkaian kata-kata (word-group, word-combination, 

collocation), kalimat (tunggal dan majemuk) dan teks/wacana (satuan bahasa 

terbesar).1 

 
1Salihen Moentaha, Bahasa dan Terjemahan (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), ,hlm. 9. 
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Dalam proses penerjemahan, rumusan ekuivalensi dinamis adalah unsur 

wajib untuk menentukan keadekuatan penerjemahan, perbandingan reaksi terhadap 

teks sumber dan teks terjemahan pihak penutur asli BSu dan BSa. Yang dimaksud 

dalam hal ini ialah tidak hanya reaksi intelektual murni (pengertian), tapi juga reaksi 

emosional. Dengan kata lain, penyampaian yang persis nuansa emosional teks 

sumber secara maksimal merupakan syarat wajib dalam konteks untuk mencapai 

terjemahan adekuat.2 

Masalah yang penulis fokuskan pada penelitian ini adalah kalimat 

pengandaian. Di dalam bahasa Inggris kalimat pengandaian memiliki struktur 

tertentu yang juga membedakan maknanya; sedangkan dalam bahasa Indonesia 

kalimat pengandaian dinyatakan dalam bentuk leksikal tanpa struktur tertentu namun 

mengandung makna kondisi tertentu, sedangkan subfokusnya adalah kesepadanan 

penerjemahan kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia; metode penerjemahan yang di gunakan oleh penerjemah; teknik 

penerjemahan yang dipakai oleh penerjemah. 

Penulis memilih novel Jane Eyre sebagai teks Bsu, karena novel ini adalah 

roman klasik abad sembilan belas, buah karya Charlotte Bronte yang memiliki 

kekuatan penceritaan pada penjabaran emosi, pemikiran, dan karakter tokoh-tokoh 

di dalam cerita, yang disampaikan dengan sangat detail dan mendalam. Selain cerita 

yang menarik, Jane Eyre juga mengandung nilai dan tema yang ada dalam 

masyarakat. Nilai moral dan agama, serta tema-tema seperti kelas sosial, cinta, dan 

kebebasan. Jiwa dan semangat yang tak terkalahkan serta kecerdasan dan keberanian 

besar yang dimiliki oleh Jane Eyre menjadi suatu inspirasi bagi kaum feminis. 

 

PEMBAHASAN 

Nida dan Taber mendefinisikan penerjemahan adalah upaya untuk 

mengungkapkan kembali pesan yang terkandung dalam teks sumber (Tsu) ke dalam 

teks sasaran (Tsa) dengan padanan sedekat-dekatnya yang paling wajar. Mereka 

berpendapat terjemahan yang baik adalah terjemahan yang tidak terdengar seperti 

sebuah terjemahan. Kedua tokoh itu menekankan pentingnya kewajaran teks 

terjemahan dalam bahasa sasaran. 3  Sementara itu, Catford mengatakan bahwa 

penerjemahan adalah kegiatan mengganti teks bahasa sumber (TSu) ke dalam teks 

bahasa sasaran (TSa) yang sepadan. Dengan demikian, dalam penerjemahan, yang 

dipentingkan adalah kesepadanan antara pesan yang ada dalam Bsu dan Bsa.4 

Dalam bahasa Inggris, menurut Azar kalimat pengandaian atau disebut juga 

dengan conditional sentence memiliki tiga macam bentuk dan makna, yaitu 1) 

pengandaian yang digunakan untuk kejadian benar pada masa kini atau masa yang 

akan datang, 2) pengandaian yang tidak benar di masa kini atau masa datang, 3) 

 
2Ibid., h.181. 
3 Eugene A.Nida dan Charles R. Taber, The Theory and Practice of Translation (Leiden: E.J. Brill, 

1974), h. 12. 
4 J.C Catford, A Linguistic Theory of Translation (Oxford: Oxford University Press, 1965), h. 20. 
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pengandaian yang tidak benar di masa lalu. Penggunaan pengandaian ini memiliki 

penggunaan dan syarat-syarat tertentu.5 

 

Meaning of the 

“If Clause” 

Verb form in 

the 

“If Clause” 

Verb form in the 

“Result Clause” 

Example 

True in the 

present/future 

Simple 

present 

Simple Present  

 

Simple Future 

a. If I have enough time, I 

write to my parents every 

week. 

b. If I have enough time 

tomrorrow, I will write to 

my parents. 

Untrue in the 

present/future 

Simple past Would + simple 

form 

c. If I had enough time 

now, I would write to my 

parents. (In truth, I do not 

have enough time, so I will 

not write to them) 

Untrue in the 

past 

Past perfect Would have + past 

participle 

d. If I had had enough 

time, I would have written 

to my parents yesterday. 

(In truth, I did not have 

enough time, so I did not 

write to them.) 

 

Menurut Gorys Keraf, pengandaian dalam bahasa Indonesia ditandai dengan 

adanya kata penghubung atau conjunction yaitu jika, andaikata, asal, asalkan, 

jikalau, sekiranya, dan seandainya. Terdapat dua makna pengandaian di dalam 

bahasa Indonesia, yaitu sebagai persyaratan dan pengandaian. Pengandaian 

mempunyai makna syarat bagi terlaksananya apa yang tersebut pada klausa inti. 

Secara jelas hubungan ini ditandai dengan kata penghubung jika, apabila, kalau, 

asalkan, asal, manakala dan jikalau6. 

Rachmadie dkk. dalam Suryawinata 7  merumuskan kalimat pengandaian 

sebagai berikut:  

Bahasa Inggris    Bahasa Indonesia 

I. If … V1, … will V1  Jika … V, … akan V 

II. If … V2, … would V1  Jika saja … V, … akan V 

III.If … had V3, … would have V3 Seandainya … V, … akan V 

 

 
5 Betty Schrampfer Azar, Understanding and Using English Grammar (New York: Longman, 

2002), h. 413 
6 Gorys Keraf. Tata Bahasa Indonesia (Jakarta, Nusa Indah, 1991). h. 41 
7 Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, Translation Bahasa Teori & Penuntun Praktis 

Menerjemah (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 84. 
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1. Kesepadanan dalam penerjemahan 

Hal yang paling utama dalam setiap penerjemahan adalah kesepadanan 

(equivalence) antara teks yang diterjemahkan dan terjemahannya. Walaupun tidak 

semua ahli penerjemahan memakai kata ‘sepadan’, kata ini muncul dalam bentuk 

lain dari beberapa definisi mengenai terjemahan antara lain ‘sama’ dan ‘setara’. 

Hoed menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesepadanan dalam penerjemahan 

adalah kesesuaian isi pesan teks sumber dengan teks sasaran. 8  Jadi yang harus 

sepadan dalam penerjemahan adalah pesan bukan kesejajaran struktur antara teks 

sumber dan teks sasaran. 

Nida dalam Munday membedakan kesepadanan formal dan kesepadanan 

dinamis. Kesepadanan formal adalah penerjemahan yang mempertahankan 

kesamaan bentuk, yaitu dalam hal struktur, kategori sintaksis atau urutan yang 

terdapat dalam Bsu. Penerjemahan ini diluar konteks, artinya unsur-unsur bahasa 

yang ada dalam Tsu diterjemahkan tanpa menghubungkannya dengan konteks dan 

mempertahankan struktur Bsu. Dengan kata lain, kesepadanan formal terjadi bila 

unsur kedua bahasa menduduki kategori yang sama dalam kedudukan masing-

masing sebagai Bsu dan Bsa. Sebaliknya, kesepadanan dinamis bertujuan 

memperoleh padanan sedekat-dekatnya yang paling wajar dari pesan dalam Bsu. 

Pendekatan yang berorientasi pada pembaca sasaran ini mempertimbangkan adaptasi 

tatabahasa, leksikon, dan referensi budaya yang penting untuk mencapai kewajaran.9 

Hatim dan Munday mengemukakan bahwa kesepadanan bentuk adalah 

sebuah penerjemahan yang bentuk linguistik pada teks sumbernya dipatuhi dengan 

teliti. Terakhir, disebut juga sebagai ‘struktural korespondensi’) adalah hubungan 

yang melibatkan semata-mata ‘formal/bentuk’ sebagai pengganti suatu kata atau 

frasa dalam teks sumber dengan bentuk yang lain ke dalam teks sasaran. Sedangkan 

kesepadanan dinamis yaitu ciri terjemahan yang isi teks aslinya disampaikan 

sedemikian rupa ke dalam bahasa lain, sehingga reaksi receptor yang berbahasa lain 

sesuai dengan reaksi receiver teks asli.10 

Keberhasilan penerjemahan bergantung pada tercapainya respon yang 

sepadan. Suatu ungkapan Bsu dikatakan sepadan dengan ungkapan Bsa jika 

ungkapan itu dipahami oleh pembaca Bsu seperti pembaca Bsa memahaminya. 

Selain dapat dipahami, efek yang ditimbulkan dari Bsu dan Bsa harus sama. 

Keserupaan pemahaman pembaca Bsu dan pembaca Bsa tersebut menurut Nida dan 

Taber disebut kesepadanan dinamis.11 

 

 
8 Benny H Hoed, Kata Pengantar: Dalam Rochayah Machali, Pedoman Bagi Penerjemah (Jakarta: 

Grasindo, 2000), h.xi. 
9 Jeremy Munday, Introducing Translation Studies: Theories and Application (London: Routledge, 

2001), hh. 41-42. 

10 Basil Hatim dan Jeremy Munday, Translation An advanced resource book (New York: 

Routledge, 2004), h. 40. 
11 Nida dan Taber, op.cit, h. 24. 
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a. Kesepadanan Formal/Kesepadanan Struktur 

Analisis kesepadanan formal dapat dilihat dari data berikut: 

 

I. Pengandaian yang digunakan untuk kejadian benar pada masa kini dan 

masa akan datang. 

(1a) If you don’t sit still, you must be tied down, said Bessie 

(1b) Kalau kau tidak bisa diam,kau harus diikat, ujar Bessie 

Struktur kalimat pengandaiannya baik dalam bahasa Inggris maupun terjemahannya 

pada data diatas adalah: 

If + subjek + kata kerja 1+ , subjek + modal + kata verja 1 

Kalau + subjek + kata kerja +, subjek + modalitas + kata kerja 

Jika dilihat dari struktur kalimatnya, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam 

terjemahannya, terdapat kesamaan bentuk struktur kalimatnya. Selain itu, klausa 

bawahannya ‘you must be tied down’ yang berbentuk pasif, juga diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia dalam bentuk pasif ‘kamu harus diikat’. 

Pada penggunaan kata khusus pengandaian, penerjemah menerjemahkan 

kata ‘if’ menjadi ‘kalau’. 

(2a) But if you become passionate and rude, Missis will send you away, I 

am sure 

(2b) Tapi kalau kau suka marah dan kurang ajar, Nyonya akan 

mengusirmu, aku yakin itu 

Struktur kalimat pengadaian pada data diatas adalah: 

If + subjek + kata kerja 1 + Adj + , subjek + modal + kata verja 1 

Kalau + subjek + kata kerja + Adj +, subjek + modalitas + kata kerja 

Struktur kalimat pada Tsu dan Tsa memiliki persamaan. Begitu pula kata khusus 

pengandaian ‘if’ juga diterjemahkan menjadi kalau. 

 

II. Pengandaian yang digunakan untuk kejadian yang tidak terjadi pada saat 

kini dan masa akan datang. 

(3a) I am not deceitful: if I were, I should say I loved you 

(3b) Aku bukan pembohong: kalau aku pembohong, aku pasti berkata aku 

menyayangimu 

Struktur kalimat pengandaiannya adalah: 

If + subyek + kata kerja 2, subyek + modal +kata kerja 1 

Kalau + subjek + kata kerja +, subjek + modalitas + kata kerja 

 

(4a) And if I were in your place, I should dislike her; I should resist her 

(4b) Dan kalau aku jadi kau, aku pasti tidak menyukainya; aku pasti akan 

melawannya 

Struktur kalimat pengandaiannya adalah: 

If + subyek + kata kerja 2, subjek + modal +kata kerja 1, subjek + modal + 

kata kerja 1 
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Kalau + subjek + kata kerja +, subjek + modalitas + kata kerja, subjek + 

modal + kata kerja 

Kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia memiliki 

struktur yang sama. Kata khusus pengandaian ‘if’ diterjemahkan menjadi ‘kalau’.  

 

III. Pengandaian yang digunakan untuk kejadian yang tidak benar 

(berlawanan dengan kenyataan) di masa lalu. 

(5a) If Mr. Reed had been alive he would have treated me kindly 

(5b) Bahwa seandainya Mr. Reed masih hidup, dia pasti 

memperlakukanku dengan baik 

Struktur kalimat pengandaiannya adalah: 

If +subyek +had + kata kerja 3, subyek+ would+have+kata kerja 3 

Seandainya/kalau + subjek + kata kerja, subjek + modalitas+kata kerja 

Baik Tsu dan Tsa memiliki struktur kalimat yang sama. Kata khusus pengandaian 

‘if’ diterjemahkan ‘seandainya’. 

Jika dianalisis dari struktur kalimat pengandaian baik dalam bahasa Inggris 

dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, terdapat kesepadanan formal atau 

struktur. Hal ini sesuai dengan teori kesepadanan formal yang menyebutkan bahwa 

kesepadanan formal adalah penerjemahan yang mempertahankan kesamaan bentuk, 

yaitu dalam hal struktur, kategori sintaksis atau urutan yang terdapat dalam Bsu.12 

Sedangkan jika dianalisis berdasarkan kata khusus pengandaiannya, ‘if’ 

diterjemahkan menjadi ‘kalau’ pada makna I, ‘kalau’ pada makna II, dan 

‘seandainya’ pada makna III. Berdasarkan teori Rachmadie dkk. (dalam 

Suryawinata) menyebutkan bahwa kata khusus pengandaian ‘if’ makna I 

diterjemahkan ‘jika/kalau’ , makna II memakai kata ‘jika saja’ atau semakna dengan 

‘kalau saja’, dan makna III diterjemahkan ‘seandainya’. 13  Hal ini berarti hanya 

makna II yang kata khusus ‘if’ diterjemahkan tidak sesuai dengan teori ini. 

 

b. Kesepadanan Dinamis/Kesepadanan Makna 

Analisis untuk kesepadanan dinamis dapat dilihat dari data-data berikut: 

(6a) Aunt Reed says if I have any, they must be a beggarly set 

(6b) Kata bibi Reed, kalau aku punya kerabat, mereka semua pasti pengemis 

(7a) And Eliza would have sold the hair off her head if she could have made a 

handsome profit thereby 

(7b) Dan Eliza pasti mau saja menjual rambut di kepalanya kalau memang dia 

bisa memperoleh laba besar dari situ 

(8a) If I were to ask you for a kiss you wouldn’t give it me 

(8b) Kalau sekarang aku meminta kau menciumku, aku yakin kau tidak akan mau 

(9a) If she is in any  degree amiable, I shall surely be able to get on with her 

 
12 Jeremy Munday, Introducing Translation Studies: Theories and Application, (London: Routledge, 

2001), hh. 41-42. 
13 Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, Translation Bahasa Teori & Penuntun Praktis 

Menerjemah (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hh. 84-86. 
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(9b) Kalau dia cukup ramah, aku pasti bisa akur dengannya 

(10a) If you got your feet well warmed, I’ll show you your bedroom 

(10b) Kalau kakimu sudah hangat, kau akan kuantar ke kamarmu 

(11a) If he had put off my offer of assistance gaily and with thanks, I should have 

gone on my way and not felt any vocation to renew enquiries 

(11b) Seandainya dia mengesampingkan tawaran bantuanku dengan ceria dan 

disertai ucapan terima kasih, aku pasti sudah meneruskan perjalanan dan tidak 

merasakan keinginan untuk bertanya-tanya lebih lanjut 

(12a) I should, if I had deliberated, have replied to this question by something 

conventionally vague and polite 

(12b) Seandainya aku sempat berfikir, pertanyaan ini pasti kujawab dengan 

komentar standar yang agak kabur dan sopan 

Dengan struktur yang berbeda-beda dari berbagai data Tsu diatas, 

penerjemah berhasil memberikan makna yang sepadan pada Tsa. Hal ini sesuai 

dengan teori kesepadanan dinamis / kesepadanan makna yang dikemukakan oleh 

Nida dalam Munday, yang berbunyi kesepadanan dinamis bertujuan memperoleh 

padanan sedekat-dekatnya yang paling wajar dari pesan dalam Bsu. Pendekatan yang 

berorientasi pada pembaca sasaran ini mempertimbangkan adaptasi tatabahasa, 

leksikon, dan referensi budaya yang penting untuk mencapai kewajaran. 

 

2. Metode Penerjemahan 

Dalam menerjemahkan suatu teks, penerjemah sering dihadapkan pada dua 

keadaan, yaitu apakah  ia harus mendekati Bsu atau harus mendekati Bsa. Keadaan 

itu digambarkan oleh Newmark dengan mengelompokkan metode penerjemahan ke 

dalam dua kelompok, yaitu metode penerjemahan yang menekankan pada bahasa 

sumber dan yang menekankan pada bahsa sasaran. Kedua kelompok itu digambarkan 

oleh Newmark dengan menggunakan diagram V berikut ini:  

Penekanan pada bahasa sumber Penekanan pada bahasa sasaran 

Penerjemahan kata demi kata                Saduran 

     Penerjemahan harfiah            Penerjemahan bebas 

          Penerjemahan setia       Penerjemahan idiomatis 

               Penerjemahan semantis Penerjemahan komunikatif 

 

Analisis metode yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan kalimat 

pengandaian adalah: 

a) Penerjemahan komunikatif 

Newmark mengemukakan bahwa dengan menggunakan metode  

penerjemahan komunikatif, penerjemah berusaha menghasilkan dampak yang sama 

untuk pembacanya, baik pembaca Tsu maupun pembaca Tsa.14 

Penggunaan metode penerjemahan komunikatif dapat dilihat pada contoh 

berikut: 

 
14 Peter Newmark, Approaches to Translation (New York: Pergamon Press, 1981), h. 39. 
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(13a) For if you don’t repent, something bad might be permitted to come down the 

chimney and fetch you away 

(13b) Sebab kalau kau tidak bertobat, sesuatu yang buruk mungkin akan turun dari 

cerobong asap untuk membawamu pergi 

Meskipun terdapat kata ‘permitted’ dalam Tsu, namun oleh penerjemah kata 

itu tidak diterjemahkan dan diganti dengan kata ‘akan’. Jika ‘be permitted’ yang 

artinya ‘diijinkan’15 yang dipakai pada Tsa, maka terjemahannya tidak akan sepadan. 

(14a) This idea, consolatory in theory, I felt would be terrible if realized 

(14b) Bayangan ini, yang secara teori menghibur, kurasa akan mengerikan kalau 

benar-benar terjadi 

Meskipun tidak mengikuti struktur Tsu, penerjemahan tersebut sepadan 

dengan Tsa. 

(15a) If you had such, would you like to go to them? 

(15b) Kalau kau punya kerabat seperti itu, maukah kau tinggal bersama mereka? 

Such diartikan kerabat seperti itu, dimana kata kerabat diambil dengan 

melihat konteks kalimat sebelumnya. Dengan penambahan kerabat seperti itu, 

kalimat tersebut sepadan dengan Tsa. 

(16a) If she struck me with that rod, I should get it from her hand; I should break 

it under her nose 

(16b) Kalau dia memukulku dengan tongkat itu, aku pasti merebutnya dari 

tangannya, lalu mematahkannya di depan batang hidungnya 

Meski ‘I should’ tidak diterjemahkan dan di ganti dengan memberi preposisi 

‘lalu’, hal ini tidak mengurangi kesepadanan maknanya. 

(17a) If she is in any  degree amiable, I shall surely be able to get on with her 

(17b) Kalau dia cukup ramah, aku pasti bisa akur dengannya 

Get on with makna kamusnya adalah ‘merasa cocok dengan’.16 Penerjemah 

menggunakan kata ‘akur’ yang lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia. 

(18a) If there were a ghost at Thornfield Hall, this would be its haunt 

(18b) Seandainya ada hantu di Thornfield Hall, di sinilah tempatnya 

bergentayangan 

Bergentayangan ditambahkan pada kalimat itu untuk memberikan makna 

yang sesuai dengan Bsa, yaitu hantu dalam budaya bangsa Indonesia 

bergentayangan. 

(19a) But if I had to make out a case I should be puzzled 

(19b) Tetapi kalau aku harus mencari alasan untuk mendapat hadiah, aku pasti 

bingung 

 Make out a case = menentang17 

 
15 Echols dan Shadily, op. cit., h. 425 
16 Kamus 2.0.4. 

http://www.softpedia.com (diunduh Juni 2012) 
17 Peter Salim, Advance Dictionary of Idioms English-Indonesian (Jakarta: Modern English Press 

Jakarta, 1988), h. 145. 
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Make out a case lebih sepadan diartikan mencari alasan daripada makna 

kamusnya yaitu menentang, dengan konteks kalimat ‘untuk mendapat hadiah’. 

Karena konteks kalimat sebelumnya menceritakan tentang Mr. Rochester yang baru 

pulang dari bepergian dan ingin memberikan hadiah pada Adele. 

b) Bebas 

Menurut Newmark, pada metode penerjemahan bebas, penerjemah 

mereproduksi isi tanpa memperhatikan bentuk aslinya. Biasanya, bentuknya berupa 

parafrase yang dapat lebih panjang atau lebih pendek dari Tsu.18 Selain Newmark, 

Cartford juga menyatakan bahwa terjemahan bebas (free translation) adalah 

terjemahan yang menerjemahkan suatu teks berdasarkan makna kontekstual yang 

lebih luas. Dalam jenis penerjemahan ini, penerjemah tidak terlalu terikat oleh 

bentuk maupun struktur kalimat yang terdapat dalam teks sumber.19 

Berdasarkan teori-teori tersebut, penulis menganalisis data berikut yang 

menggunakan metode penerjemahan bebas, yaitu: 

(20a) If a breath of air stirred, it made no sound here 

(20b) Tidak terdengar desir udara yang bertiup 

(21a) Mr. Rochester would be glad if you and your pupil would take tea with him 

in the drawing-room this evening 

(21b) Mr. Rochester ingin kau dan muridmu minum teh bersamanya di ruang duduk 

sore ini 

Kedua data Tsu tersebut tidak diterjemahkan kedalam bentuk kalimat 

pengandaian pada Tsa. Keduanya diterjemahkan secara bebas. Namun demikian, 

kedua Tsa memiliki makna yang sepadan dengan Tsu. 

 

3. Teknik Penerjemahan 

Untuk menanggulangi kesulitan menerjemahkan pada tataran kata, kalimat 

atau paragraf, Hoed memberikan cara penyelesaiannya dengan sebutan teknik. Ada 

banyak teknik yang dapat ditawarkan, tetapi beberapa yang dianggap umum, di 

antaranya: 

a) Transposisi, yaitu mengubah struktur kalimat agar dapat diperoleh terjemahan 

yang betul; 

b) Modulasi, yaitu memberikan padanan yang secara semantik berbeda sudut 

pandangan artinya atau cakupan maknanya, tetapi dalam konteks yang 

bersangkutan memberikan pesan/maksud yang sama; 

c) Penerjemahan deskriptif, yaitu memberikan uraian yang berisi makna kata yang 

bersangkutan karena tidak dapat menemukan terjemahan/padanan kata bahasa 

sumber (baik karena tidak tahu maupun karena tidak/belum ada dalam bahasa 

sasaran; 

 
18 Newmark, loc. cit. 
19 J. C. Catford, A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics (New York : 

Oxford University Press, 1975), hh. 20-22 
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d) Penjelasan tambahan, yaitu memberikan kata-kata khusus untuk menjelaskan 

suatu kata agar dipahami, misalnya pada penerjemahan nama makanan atau 

minuman yang masih dianggap asing oleh pembaca bahasa sasaran; 

e) Catatan kaki, yaitu memberikan keterangan dalam bentuk catatan kaki untuk 

memperjelas makna kata terjemahan yang dimaksud karena tanpa penjelasan 

tambahan itu kata terjemahan diperkirakan tidak akan dipahami secara baik oleh 

pembaca; 

f) Penerjemahan fonologis, yaitu membuat kata baru yang diambil dari kata dalam 

bahasa sumber. Teknik ini dilakukan jika penerjemah tidak dapat menemukan 

padanan yang sesuai dalam bahasa sasaran; 

g) Penerjemahan resmi/baku, yaitu menggunakan secara langsung istilah nama dan 

ungkapan yang sudah resmi dalam bahasa sasaran sebagai padanan; 

h) Tidak memberikan padanan, yaitu mengutip bahasa aslinya, karena penerjemah 

tidak dapat menemukan terjemahannya dalam bahasa sasaran; 

i) Padanan budaya, yaitu menerjemahkan dengan memberikan padanan berupa 

unsur kebudayaan  yang ada dalam bahasa sasaran. 

Penulis mengidentifikasi bahwa penerjemah tidak hanya memakai satu 

macam teknik saja. Teknik-teknik tersebut adalah: 

 

1. Transposisi 

Transposisi yang akan dianalisis pada data-data berikut adalah pergeseran 

kelas kata dan pergeseran unit. 

a. Pergeseran Kelas Kata 

(22a) If I had anywhere else to go, I should be glad to leave it   

(22b) Seandainya ada tempat lain yang bisa kutuju, aku pasti dengan senang hati 

pergi dari sini 

 it  = Pronomina 

 dari sini = Adverbia 

Pada data ini pronomina ‘it’ dalam Tsu diterjemahkan ‘dari sini’ pada Tsa 

dimana kelas katanya adalah adverbia. Karena itu, terjadi pergeseran kelas kata dari 

pronomina menjadi adverbial. 

(23a) Probably, if I had lately left a good home and kind parents, this would have 

been the hour when I should most keenly have regretted the separation 

(23b) Seandainya yang kutinggalkan adalah rumah yang bahagia dan orangtua 

yang baik hati, mungkin pada waktu ini aku akan merasa sangat menyesal harus 

berpisah dengan mereka 

 separation = Nomina 

 berpisah = Verba 

Analisis pergeseran kelas kata terlihat dari kata ‘separation’ yang merupakan 

nomina, diterjemahkan ‘berpisah’ yang kelas katanya adalah verba. 
(24a) It is in vain to say to say human beings ought to be satisfied with tranquility: 

they must have action; and they will make it if they cannot find it 
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(24b) Sia-sia saja mengatakan bahwa manusia semestinya puas dengan 

ketentraman. Manusia membutuhkan kesibukan, dan mereka akan menciptakan 

kesibukan itu kalau tidak bisa menemukannya 

 They  = Pronomina 

 Manusia = Nomina 

Pronomina ‘they’ pada Tsu diterjemahkan menjadi ‘manusia’ yang kelas 

katanya adalah nomina. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran kelas kata 

dari pronomina menjadi nomina. 

Pada berbagai analisis kalimat pengandaian diatas, meskipun terjadi 

pergeseran kelas kata, kesepadanan makna pada berbagai Tsa dapat dicapai. 

 

b. Pergeseran Unit 

(25a) This idea, consolatory in theory, I felt would be terrible if realized 

(25b) Bayangan ini, yang secara teori menghibur, kurasa akan mengerikan kalau 

benar-benar terjadi 

Realized  = kata (Verba) 

Benar-benar terjadi = frase 

Pada analisis ini, kata kerja ‘realized’ pada Tsu diterjemahkan menjadi frase 

‘benar-benar terjadi’ pada Tsa. Meskipun terjadi pergeseran unit dari kata menjadi 

frase, kesepadanan maknanya tetap dapat dicapai. 

(26a) If I had anywhere else to go, I should be glad to leave it   

(26b) Seandainya ada tempat lain yang bisa kutuju, aku pasti dengan senang hati 

pergi dari sini 

 it  = Kata 

 dari sini = Frase 

Kata ‘it’ pada Tsu diterjemahkan menjadi frase ‘dari sini’. Meskipun terjadi 

pergeseran unit, kesepadanan maknanya tetap tercapai. 

(27a) If you dread them they’ll dislike you 

(27b) Kalau kau takut pada mereka, mereka tidak akan suka padamu 

 dislike   = kata (Verba) 

 tidak akan suka = frase 

Kata ‘dislike’ diterjemahkan ke dalam bentuk frase ‘ tidak akan suka’ pada 

Tsa.  

(28a) And if I do anything worthy of praise, she gives me my meed liberally 

(28b) Kalau aku melakukan sesuatu yang pantas dipuji, maka dia pun memberikan 

imbalanku dengan murah hati 

Liberally  = kata (Adverbia) 

Dengan murah hati = frase 

Pada Tsu ‘liberally’ adalah unit kata yang dalam Tsa diterjemahkan ke dalam 

bentuk frase ‘dengan murah hati’. Frase ini sepadan dengan makna kamus kata 

‘liberally’ yaitu ‘secara royal’20 

 
20 Echols dan Shadily, op. cit., h. 356 
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2. Modulasi 

Analisis teknik modulasi dapat dilihat dari contoh berikut: 

(29a) For if you don’t repent, something bad might be permitted to come down 

the chimney and fetch you away 

(29b) Sebab kalau kau tidak bertobat, sesuatu yang buruk mungkin akan turun 

dari cerobong asap untuk membawamu pergi 

might be permitted to come down  = pasif 

 mungkin akan turun    = aktif 

Pada data kalimat pengandaian ini, result clause (klausa hasil) Tsu dalam 

bentuk pasif. Oleh penerjemah diterjemahkan ke dalam bentuk aktif. Namun hal ini 

tidak mengurangi kesepadanan maknanya. 

(30a) Aunt Reed says if I have any, they must be a beggarly set 

(30b) Kata bibi Reed, kalau aku punya kerabat, mereka semua pasti pengemis 

Any  = umum 

Kerabat = khusus 

Kata ‘any’ dalam kalimat pengandaian ini cakupan maknanya umum, yang 

bisa berarti siapa aja. Tapi oleh penerjemah diterjemahkan ‘kerabat’ yang cakupan 

maknanya khusus. Terjemahan ‘kerabat’ sepadan dengan Tsu  melihat konteks cerita 

sebelumnya.   

(31a) And Eliza would have sold the hair off her head if she could have made a 

handsome profit thereby 

(32b) Dan Eliza pasti mau saja menjual rambut di kepalanya kalau memang dia 

bisa memperoleh laba besar dari situ 

Sold the hair off  (mengobral) = khusus 

Menjual   = umum 

“Sold the hair off” yang makna kamusnya ‘mengobral’21, cakupan maknanya adalah 

khusus. Oleh penerjemah diterjemahkan ‘menjual’ yang cakupan maknanya umum. 

Namun demikian, Tsa tetap sepadan dengan Tsu. 

 

SIMPULAN 

Simpulan dari hasil penelitian tentang penerjemahan kalimat pengandaian dalam 

bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada novel Jane Eyre karya Charlotte 

Bronte adalah: 

1. Kesepadanan yang terdapat dalam penerjemahan kalimat pengandaian dalam 

bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia adalah kesepadanan bentuk dan 

kesepadanan makna. Kesamaan bentuk kalimat pengandaian bahasa Inggris dengan 

kalimat pengandaian bahasa Indonesia yaitu pada terdapatnya kata khusus 

pengandaian yang dalam bahasa Inggris dengan penggunaan kata ‘if’ sedangkan 

dalam bahasa Indonesia diwakili oleh kata penghubung atau conjunction yaitu jika, 

andaikata, asal, asalkan, jikalau, sekiranya, dan seandainya. Selain itu, struktur 
kalimat yang menunjangnya baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa 

 
21 Salim, op. cit., h. 205. 



Yeni Noryatin: Penerjemahan Kalimat Pengandaian dalam Bahasa…        71 

 

Indonesia ada yang memiliki struktur serupa seperti yang terdapat dalam data-data 

pada kesepadanan bentuk. Selain kesepadanan bentuk, terdapat juga kesepadanan 

makna. Meskipun terdapat perbedaan kata kerja, dimana dalam bahasa Inggris 

memiliki tiga bentuk kata kerja, sementara dalam bahasa Indonesia hanya memiliki 

satu bentuk kata kerja, kesepadanan makna tetap dapat dicapai. 

2. Metode penerjemahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah metode 

semantis, komunikatif, dan bebas. Penggunaan ketiga metode ini menunjukkan 

bahwa penerjemah lebih mengarah pada bentuk yang berterima dan wajar dalam Bsa 

tanpa meninggalkan bentuk-bentuk pada Bsu. 

3. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh penerjemah dalam penerjemahkan 

kalimat pengandaian ini. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik 

transposisi atau pergeseran. Pada teknik transposisi terdapat pergeseran kelas kata 

dan pergeseran unit. Teknik lainnya yang digunakan adalah teknik modulasi. 

Meskipun secara semantik berbeda sudut pandangan artinya atau cakupan 

maknanya, tetapi dalam konteks yang bersangkutan memberikan pesan/maksud yang 

sama. Selain kedua teknik itu, terdapat pula teknik penambahan dan penghilangan 

yang digunakan oleh penerjemah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesepadanan 

antara Tsu dengan Tsa. 
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ABSTRAK 

Dalam mempelajari bahasa Jepang banyak sekali hal yang harus 

dipelajari. Bukan saja kosakata atau gramatikal, namun hal lain 

dalam bidang sosiolingustik juga perlu untuk dipelajari. Bahasa 

yang sifatnya arbiter memang sulit untuk dipelajari. Bahasa adalah 

alat komunikasi dan interaksi yang digunakan oleh setiap manusia 

di seluruh dunia. Setiap negara mempunyai bahasa nasional dan 

bahasa daerah, yang kesemuanya mempunyai aksen, gaya bahasa, 

dan ungkapan perasaan yang saling dimengerti oleh pemakai 

bahasanya. Bahasa Indonesia tidak mengenal perbedaan dalam 

berbahasa antara laki-laki atau perempuan, namun dalam bahasa 

Jepang wanita terlihat menggunakan bahasa yang berbeda dari 

pria. Perbedaan tersebut dikenal dengan gendered language. 

Dalam bahasa Jepang keistimewaan bahasa perempuan ini 

merujuk pada onna kotoba (女言葉 , "women's words") atau 

joseigo (女性語 , "women's language"). Penggunaan gender 

merujuk kepada aturan jender bukan pada gramatikal jender. Laki-

laki yang menggunakan bahasa perempuan mungkin bersifat 

keperempuan-perempuanan atau homoseksual. Umumnya kata-

kata bahasa laki-laki mempertimbangkan maskulin sehingga 

terdengar kasar atau tidak sopan.  

Kata kunci: bahasa laki-laki, bahasa perempuan, jender 

 

A. PENDAHULUAN 

1. Perbedaan Utama dalam Penggunaan bahasa Jepang 

PEREMPUAN LAKI-LAKI 

Lebih sering menggunakan bentuk 

sopan 

Jarang menggunakan bentuk sopan 

Banyak menggunakan kata Tanya Jarang menggunakan kata Tanya 

Tidak langsung memberikan rasa 

hormat. 

Lebih cepat memberikan rasa hormat 

Pada hakekatnya menggunakan bahasa 

perempuan 

Menggunakan bahasa/kosakata laki-laki 

menggunakan bentuk-bentuk kalimat 

untuk meringankan pembicaraan 

Menggunakan bahasa yang sehari-hari 

sehingga terkadang terdengar kasar. 
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2. Kata-kata Untuk Prenomina Persona 

Laki-laki dan 

perempuan 

  

私, わたし Watashi sopan. Banyak digunakan oleh wanita. Laki-laki 

terlihat feminin menggunakan kata ini di luar dari 

situasi formal. 

私, わたくし watakushi Sopan.  Ketika digunakan oleh laki-laki dan 

perempuan; lebih formal dari pada watashi. 

Umumnya lelaki lebih memilih "watashi". 

自分, じぶん Jibun Digunakan oleh laki-laki dan perempuan 

うち Uchi Dalam kenyataannya digunakan oleh kedua belah 

pihak, khususnya ketika berbicara dalam rumah 

dan keluarga, dan juga oleh pemudi/remaja 

perempuan. 

Memanggil 

nama 

 
Dipakai oleh laki-laki dan perempuan tetapi lebih 

sering perempuan. Seringnya penggunaan 

mengandung arti feminin. 

 

Perempuan 
  

あたし  atashi pemudi, wanita, ekpresi homo seksual; lembut, feminin. 

あたくし atakushi Bentuk sopan atashi; wanita, umumnya dalam situasi 

formal. 

あたい Atai Belakangan ini menjadi karakteristik dari Tokyo 

downtown dialek; jelas kata yang kasar 

 

Laki-

laki 

  

僕, ぼく Boku Anak-anak dan pemuda, belakangan banyak dipakai oleh 

anak gadis. Dalam lagu-lagu, dipakai oleh keduanya. 

俺, おれ Ore Bentuk informal untuk laki-laki dan pemuda, lesbian yang 

mengekpresikan maskulinitas, terkadang terlihat vulgar. 

儂, わし Washi Lelaki tua, orang-orang tua dulu 

我輩 , 吾

輩 

wagahai Tidak dipakai lagi, kuno, agak kedengaran 
angkuh/maskulin 

俺様 , お

れさま 

oresama Angkuh sombong; laki-laki, pria 

我, 吾 Ware pria, terdengar tua. 
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3. Kata-Kata untuk menyatakan `anda` 

Laki-laki dan 

Perempuan 

  

君, きみ Kimi Laki-laki kepada teman dekat. Orang yang disayang; 

atasan termasuk wanita ke bawahan. Dalam lagu-

lagu, dipakai oleh keduanya. 

あなた Anata Bentuk standar yang sopan ketika dipakai oleh laki-

laki.dan bentuk biasa bila dipakai oleh wanita. 

そちら sochira Bentuk informal yang relatif netral untuk 'you', 

dipakai dalam percakapan untuk orang yang seumur. 

Lebih sopan dari anta. 

あんた  Anta Bentuk biasa, ada kecenderungan menghina. 

 

Laki-laki 
  

手前 Temae Kata yang sudah kuno, untuk orang yang tidak kita 

senang. temee (てめえ);  

こいつ Koitsu Kata ganti penunjuk, seperti pada "orang itu"; agak 

bersifat bermusuhan. 

汝 nanji, 

nare 

Sudah kuno, tidak dipakai lagi, umumnya dipakai untuk 

penterjemahan untuk menggantikan "kau, engkau" 

お前 , おま

え 

Omae langsung, tiba-tiba; kadang kasar; (ketika dipakai untuk 

istri atau teman perempuan): sama dengan "dear" 

貴様 Kisama Dalam penggunaannya biasanya untuk menghina, lebih 

halus dari temee 

Perempuan 
  

あなた anata (ketika dipakai untuk suami atau teman laki-laki): sama 

dengan "dear" 

 

4. Pemakaian 終助詞/Shuujoshi atau Partikel Akhir 

Perempuan 
  

わ Wa Memberikan efek yang lembut dipakai oleh laki-laki 

untuk menunjukkan kekaguman. 

わよ wa yo Informatif/berisi ketegangan 

わね wa ne ne memberikan kesan apakah anda setuju?" terkadang di 

letakkan di belakang untuk memberikan kesan halus. 

の No Memberikan efek yang lembut, dipakai oleh anak-anak. 

のよ no yo informatif/assertif/tegas 

のね no ne /bersifat menjelaskan/kata Tanya. 

かしら kashira Keinginan 

Laki-laki 
  

かい Kai Bentuk maskulin pengganti bentuk tanya ka 
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ぞ Zo empati/informatif 

ぜ Ze empati/informatif 

よ Yo empati/informatif; digunakan juga oleh wanita, tetapi 

untuk membuat lebih halus wanita menambahkan wa. 

かなぁ kana Keinginan 

Sumber: www.google/bahasa laki-laki dan perempuan. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Bahasa Perempuan dalam bahasa Jepang. 

Kata onnarashii biasanya diartikan sebagai wanita atau feminim yang 

merujuk kepada tingkah laku yang diharapkan dari tipikal wanita Jepang. Beberapa 

ciri dari bahasa perempuan termasuk berbicara dalam tingkat yang lebih tinggi, 

menggunakan bentuk dan tutur kata sopan dalam banyak keadaan, dan penggunaan 

kata-kata yang bercirikan “hakekat wanita”. 

Bahasa perempuan termasuk menggunakan kata ganti orang yang khusus, 

kopula da yang tidak dicantumkan, penggunaan akhir kalimat feminim seperti wa, 

dan penggunaan awalan untuk memperhalus kata seperti o dan go. Menurut Katsue 

Akiba Reynolds, bahasa perempuan secara tradisional dijadikan alat kontrol oleh 

para wanita Jepang dalam menunjukkan jati diri yang membedakan mereka dengan 

pria. Contoh, ketika wanita bekerja, sebagai onnarashii mereka harus berkata sopan, 

bersifat tunduk dan rendah hati, sedangkan sebagai atasan dibutuhkan ketegasan, 

tanggung jawab pribadi, dan tidak berbelit-belit, bahkan ketika berhubungan dengan 

bawahan laki-laki. 

 

2. Karakteristik Bahasa Laki-laki dalam bahasa Jepang. 

Seperti adanya ciri bahasa perempuan, laki-laki pun memiliki ciri tersendiri. 

Dalam bertutur kata, dalam tingkat yang lebih rendah, laki-laki sedikit tidak sopan 

dan menggunakan kata-kata yang bercirikan hakekat laki-laki. Terkadang laki-laki 

mengunakan kata ganti orang maskulin, menggunakan kata informal (da) ditempat 

yang seharusnya menggunakan kopula desu, menggunakan kata-kata maskulin pada 

akhir kalimat seperti zo dan jarang menggunakan awalan untuk memperhalus kata 

dibandingkan dengan perempuan. 

 

3. Pemakaian Danseigo dan Joseigo pada Masyarakat Sekarang. 

Seiring meningkatnya jumlah perempuan dalam kepemimpinan pada 

masyarakat Jepang, Maka onnarashisa dan otokorashisa, yang membedakan antara 

laki-laki dan wanita menjadi berbeda. Meskipun perbedaan jender yang ekstrim 

antara laki-laki dan perempuan dalam bahasa Jepang perlahan-lahan menghilang, 

Pemakaiannya dianggap tidak sesuai dan mungkin tidak diperlukan. Bahkan dalam 

pengunaan sehari-hari mengindikasikan bahwa perempuan lebih nyaman 

menggunakan karakter tradisional dari bahasa perempuan (seperti wa) yang 

membedakan ciri-ciri perempuan dengan laki-laki. Dengan kata lain, adanya 

http://www.google/bahasa
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pemisahan bentuk bahasa dan budaya tradisional. Meskipun karakteristik dari tutur 

kata laki-laki Jepang menjadi sangat tidak berpengaruh, pemakaian kata 

penghargaan yang sensitif (misalnya menyebut wanita dengan ~chan) sangat 

dipertimbangkan. Dialek daerah sering memainkan peranan dalam ekspresi dan 

persepsi sisi laki-laki dan perempuan dari pengucapan pada bahasa Jepang. Berikut 

contoh kata-kata yang digunakan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan : 

 

a. Laki-laki  Perempuan 

Iku ne   Iku wa ne 

Iku yo   Iku wa yo 

Oishii ne  Oishii wa 

b. Kata benda dan kata sifat na 

Laki-laki  Perempuan 

Ashita da  Ashita da wa 

Kirei da  Kirei da wa 

c. n desu 

Laki-laki  Perempuan 

Ashita nan da ne Ashita na no ne 

Kirei nan da yo Kirei na no yo 

d. Permohonan yang umum dikenal 

Di dalam percakapan sehari-hari, pola " te kurenai "? digunakan oleh 

laki-laki dan perempuan : 

Chotto matte kurenai? 

e.  Ekspresi untuk menyatakan kemungkinan 

Laki-laki   Perempuan 

Ikanakatta daroo  Ikanakatta deshoo 

Ikanai daroo   Ikanai deshoo 

Itta daroo   Itta deshoo 

Ikanakatta daroo  Ikanakatta deshoo 

Ashita daroo   Ashita deshoo 

Kirei daroo   Kirei deshoo 

Kinoo datta daroo  Kinoo datta deshoo 

Kirei datta daroo  Kirei datta deshoo 

Perempuan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih sopan dari pada 

yang digunakan oleh laki-laki dan mereka menambahkan ‘o’ pada beberapa kata. 

Perempuan dibolehkan menggunakan ekspresi emosional lebih bebas dari pada laki-

laki, contohnya pada kata sifat ‘suteki’ dan ‘kawaii’  digunakan oleh laki-laki dan 

perempuan, tetapi sering digunakan oleh perempuan. Ini berarti, ketika seorang laki-

laki memuji sesuatu mereka berkata menggunakan ‘ii ne’. 

 Pendapat lain mengenai perbedaan bahasa laki-laki dan bahasa perempuan 

pun dikemukakan oleh Miller dalam Japanese womens language (Shibamoto, 1985 : 

49), perbedaan antara bahasa laki-laki dan perempuan terlalu jauh jaraknya dan 

terlalu dekat dalam keadaan yang saling ketergantungan serta gaya bahasa untuk 
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menerima bermacam-macam ringkasan yang mudah. Singkatnya, wanita dalam 

masyarakat tradisional Jepang berbicara tentang sesuatu apapun berbeda dari apa 

yang dilakukan oleh laki-laki, mereka mengatakan sesuatu yang berbeda walaupun 

mereka sedang membicarakan topik atau bahasan yang sama. 

Sebagai contohnya dalam kalimat : 

Versi wanita : Maa, gorippa na o niwa de gozaimasu wa nee. Shibafu ga 

hirobiro to shite, kekkoo de gozaimasu wa nee. 

Wah, kamu mempunyai halaman yang bagus sekali di sini. 

Halaman rumputnya sangat besar dan bagus, benar-benar 

tempat yang sangat bagus. 

Versi pria  :   Ii niwa da ne ? 

Halaman yang sangat bagus, ya ? 

(Shibamoto, 1985 : 48 – 49) 

Dari kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa wanita merupakan insan yang 

penyabar, halus budi bahasanya, sopan, ramah, lemah lembut, dan lain sebagainya. 

 

4. Contoh Dalam Pemakaian Partikel Bahasa Laki-laki dan Perempuan 

a. Partikel Zo 

Catatan: Zo menambahkan penekanan dalam kalimat yang lebih empatik dari 

pada partikel ze, umumnya dipakai oleh laki-laki. 

Contoh: 

1) Menunjukkan perintah dan perlakuan. 

a) 今度そんなことしたら、絶対に許さないぞ。 

Kondo sonna koto shitara，zettai niyurusanaizo. 

‘Lain waktu ketika melakukan hal itu/ketika melakukan hal itu lagi, anda 

akan membayar untuk itu’. 

b) その仕事、君に頼んだぞ。 

Sono shigoto，ki mi ni tanonda zo. 

‘Pekerjaan itu, saya mengandalkan anda ya’. 

 

2) Menambahkan penekanan kepada kalimat untuk memberikan dorongan pada diri 

sendiri atau menghimbau diri sendiri. 

a) 頑張るぞ。 

Ganbaruzo. 

‘Semangat’.. 

b) 今度こそ成功するぞ。 

Kondo koso seiko suru zo. 

‘Lain waktu saya akan sukses/menjadi pemenang’ (Naoko, 1991 :  

143) 

Partikel zo 

 Dalam komik Shinchan, Shinchan menggunakan shuujoshi "zo" pada waktu 

meminta perhatian lawan bicara. Seperti dalam kalimat : 
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ドロボーさんかもしれないぞ。(Usui, 1992 : 27)  

Doroboosan kamoshirenai zo. 

‘Jangan-jangan pencuri’ 

Dengan demikian partikel “zo” merupakan ragam bahasa yang biasa 

digunakan oleh laki-laki. 

b. Partikel naa – na 

Partikel “naa – na” di dalam komik Shinchan, digunakan oleh Shinchan dan 

Misae (ibu Shinchan). Mungkin akan sulit untuk mengetahui siapa pembicara (laki-

laki atau perempuan) pada waktu kita sedang mendengarkan radio, tetapi mungkin 

kita akan mendapat maksud atau nuansa yang berbeda kalau digunakan oleh seorang 

perempuan, karena partikel ini identik digunakan oleh seorang laki-laki, seperti pada 

kalimat berikut. 

Shinchan :  ほうよかったですなあ。 

  Hoo yokatta desu naa. 

‘Wah, syukurlah’. (pada waktu berbicara dengan petugas stasiun). 

(Usui, 1992 : 17). 

Misae : ねむってら、起きてるならぜったいにげるもんな。 

  Nemuttera….okiterunara zettai nigeru mon na. 

 ‘Mengantuk.. lalu dibangunkan tidak bisa lari kamu!’ (pada waktu 

membangunkan Shinchan) 

 (Usui,1992 : 19). 

Partikel Na menurut Naoko (1991 : 136 – 137) 

l). Menunjukkan emosi. Banyak digunakan oleh laki-laki. 

Catatan: Na dalam pemakaiannya sering menjadi panjang Naa. 

a) あの人はすばらしいなあ。 

Ano hito wa subarashii na. 

‘Orang itu benar-benar hebat ya’. 

b) きれいな星だな。 

Kirei na hoshi da na. 

‘Bintang yang cantik ya’. 

2) Meminta persetujuan dari orang lain. Digunakan oleh laki-laki. 

a) あの車は新車だよな。 

Ano kuruma wa shinsha da yo na. 

‘Mobil itu mobil baru kan/kan ya’. 

b) あそこは寒いな。 

Asoko wa samui na. 

‘Disana dingin kan’. 
3) Melunakkan efek/akibat dari pernyataan yang tegas. 

a) あの人はなかなか立派な人だと思うな。 

Ano hito wa nakanaka rippa na hito da to omou na. 

‘Saya rasa orang itu sedikit demi sedikit menjadi orang yang  

baik/sukses’. 
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b) この映画はよくなかったな。 

Kono eiga wa yoku nakatta na. 

‘Film ini tidak bagus ya’. 

4) Melunakkan perintah atau permintaan (contoh pertama penutur wanita dengan 

bentuk kudasai na, contoh kedua penutur pria). 

a) 成固まで行って下さいな。 

Narita made itte kudasai na. 

‘Tolong pergi sampai Bandar udara Narita’. 

b) 明日必ず来いな。 

Ashita kanarazu koi na. 

‘Tolong pastikan agar datang besok’. 

5) Menunjukkan larangan. Digunakan oleh laki-laki. 

a) 絶対にあいつに会うな。 

Zettai ni aitsu ni au na. 

‘Benar-benar tidak ingin bertemu dengan orang itu’. 

b) もうあのバーに行くな. 

Mou ano baa ni iku na. 

‘Tidak akan pergi ke Bar itu lagi’.  

 

c. Partikel ze 

Partikel ini banyak digunakan oleh laki-laki kepada lawan bicara yang 

dianggap sederajat dan sudah akrab. 

Partikel Ze menurut Naoko (1991 : 143). 

Menunjukkan penekanan ke kalimat. Ketika dicocokkan dengan partikel zo, 

partikel ini kurang tegas. Ze banyak digunakan oleh laki-laki. 

1) Digunakan untuk membuat pernyataan kepada seorang atau penekanan dari 

sesuatu hal. 

a) 先に行くぜ。 

Saki ni iku ze. 

‘Saya pergi duluan ya’. 

b) その仕事、君に頼んだぜ。 

Sono shigoto，ki mi ni tanonda ze. 

‘Pekerjaan itu, saya mengandalkan anda ya’. 

c) 頑張るぜ。 

Ganbaruze. 

‘Semangat’. 

Contoh kalimat yang ada di dalam komik Shinchan sebagai berikut : 

1) 沖に行ってみようぜ。(laki-laki) 

Oki ni itte miyooze. 

‘Mari kita coba pergi ke lepas pantai yang lebih jauh’. (Usui, 1992  

: 56). 

2) 食いにげらしいぜ。(laki-laki) 
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 Kui nigerashiize.  

 ‘Sepertinya makan dulu lalu pergi’. (Usui, 1992 : 32) 

d. Partikel Sa 

1) Melunakkan pernyataan yang tegas. Banyak digunakan oleh laki-laki. 

a) 明日の高橋さんのパーティーには、もちろん行くさ。 

Ashita no Takahashi-san no paatii ni wa，mochiron iku sa. 

‘Saya akan datang ke pesta Takahashi besok, pastinya saya datang’. 

b) それより、こっちのセーターの方が大きいさ。 

Sore yori，kotchi no seetaa no ho ga okii sa. 

‘Sweater ini lebih besar dari yang itu’. 

2) Menunjukkan respon kritis/mencela dari sesuatu hal. 

a) あんな無能な社員を入れるから、会社が伸びないのさ。 

Anna muno na shain o ireru kara，kaisha ga nobinai no sa. 

‘Karena masuknya orang yang tidak berkompeten itu, perusahaan jadi tidak 

berkembang’. 

b) あの人のやりそうなことさ。 

Ano hito yarisouna kotosa. 

‘Sepertinya (ini) hal yang dilakukan orang itu’ (Naoko, 1991 : 137). 

Contoh yang ada di dalam komik Shinchan sebagai berikut : 

1)  こんなだったりするのさ。(laki-laki) 

Konna dattari suru no sa. 

‘Begini melakukannya ?’ (Usui, 1992 : 13). 

e.  "Kashira" 

Naoko (1991 : 134) mengatakan kashira pada dasarnya sama dengan kana tetapi 

kashira banyak digunakan oleh perempuan. 

1) Menunjukkan ketidaktentuan. 

a) 社長さん、今日何時に会社へいらっしゃいますかし5。 

Shacho-san，kyou nanji ni kaisha e irasshaimasu kashira. 

‘Pemilik perusahaan, hari ini datang jam berapa ya ke Perusahaan’. 

b) この機械の使い方、ご存じでいらっしゃいますかし5。 

Kono kikai no tsukaikata，go zonji de irasshaimasu kashira. 

‘Saya harap anda mengetahui, cara pemakaian mesin ini’. 

2) Menunjukkan pertanyaan kepada diri sendiri. 

a) もう帰ってもいいのかし5。 

Mou kaette mo ii no kashira. 

‘Saya berharap boleh pulang sekarang’. 

b) こんなすてきなプレゼントをもらって、いいのかしら。 

Konna suteki na purezento o moratte，ii no kashira. 

‘Kalau menerima hadiah cantik seperti ini, pasti senang kali ya’. 

3) Menunjukkan harapan atau permintaan yang tidak dikatakan. 

a) 今晩私の宿題を手伝ってくれるかし5。 



82        Jurnal Bahasa Asing, Vol. 10, No. 10, Desember 2014 

 

Konban watashi no shukudai o tetsudatte kureru kashira. 

‘Malam ini saya harap anda (bisa tidak ya) membantu mengerjakan  

PR saya’. 

b) コンビューターの使い方、教えていただけるかしら。 

Konpyuutaa no tsukaikata，oshiete itadakeru kashira. 

‘Saya berharap anda mengajarkan saya cara pemakaian komputer’. 

 

f.  Partikel wa 

Catatan: penulisan wa beda dengan penulisan partikel wa, banyak 

digunakan oleh wanita. 

1). Menunjukkan emosi, atau perasaan kagum. 

a) 今夜のオペラは、本当にすばらしかったわ。 

Kon'ya no opera wa，honto ni subarashikattawa. 

‘Opera malam ini, benar-benar menakjubkan’. 

b) この生け花は見事ですわ。 

Kono ikebana wa migoto desuwa. 

‘Ikebana ini bagus sekali’. 

2). Melembutkan pernyataan.  

a) ほかの庖で買った方がいいと思うわ。 

Hoka no mise de katta ho ga ii to omouwa. 

‘Saya rasa lebih baik beli ditoko yang lain’. 

b) 私の方が悪かったわ。ごめんなさいね。 

Watashi no hou ga warukatta wa. Gomen nasai ne. 

‘Itu salah saya. Saya minta maaf’. (Naoko, 1991 : 132). 

 

 Dalam komik Shinchan, partikel-partikel ini digunakan oleh seorang 

perempuan dan Misae. 

a) しんのすけたいぶがくどいわね。(Usui, 1992 : 33) 

  Shinnosuke taibu ga kudoi wane. 

  ‘Shinosuke (Shinchan) rambutmu sudah panjang’ (Misae) 

b) ちょっと味付けがくどいわね。(Usui, 1992 : 40) 

  Chotto ajitsuke ga kudoi wane 

  ‘Rasanya sedikit kurang pas’ 

 

g. Partikel No 

Naoko (1991 : 71) digunakan di akhir kalimat. 

1) Menunjukkan pertanyaan (digunakan dalam percakapan sehari-hari). 

a) 会社、本当にやめるの。 

Kaisha，honto ni yameru no. 

‘Apakah benar-benar keluar dari perusahaan’? 

b) 明日は何時に出かけるの。 
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Ashita wa nanji ni dekakeru no. 

‘Besok keluar jam berapa’? 

 

2) Memberikan nada lembut dari suatu pernyataan. (biasanya digunakan oleh 

perempuan). 

a) 私、来月フランスに留学するの。 

Watashi，raigetsu Furansu ni ryuugakusuru no. 

‘Saya akan belajar di Perancis bulan depan’. 

b) 土曜日はコンサートに行きたいと，思っているの。 

Doyobi wa konsato ni ikitai to omotte iru no. 

‘Sabtu saya rasa saya ingin pergi ke konser’. 

3) Menunjukkan perintah yang ringan. 

a) そんなこといわないの。 

Sonna koto iwanaino. 

‘Jangan berkata hal yang seperti itu’. 

b) あなたは黙っていればいいの。 

Anatawa damatte ireba ii no. 

‘Bila anda diam itu lebih baik’. 

 

5. Interjeksi 

Merupakan kelas kata yang mempunyai hubungan dengan pemakaian bahasa 

laki-laki dan bahasa perempuan. Klasifikasi kandooshi di dalam bahasa Jepang 

modern terdiri dari tiga macam seperti berikut : 

1. Kandooshi yang menyatakan rasa haru (aa, ara, oyaoya, chikushoo, 

hatena, are, dore). 

2. Kandooshi yang  menyatakan panggilan (moshi, kora, kore, nee, saa, 

hora). 

3. Kandooshi yang menyatakan jawaban (hai, iie, un) (Sudjianto, 2004 

: 169-170). 

 

Kata seperti ara dan maa termasuk ragam bahasa wanita, sedangkan oya 

termasuk ragam bahasa pria (Sudjianto, 2004 : 169). Begitu juga seperti sudah 

dijelaskan sebelumnya dalam (Mizutani, 1987 : 77) maa dan ara tidak pernah 

digunakan oleh laki-laki. Pendapat lain tentang perbedaan pemakaian kandooshi atau 

kata seru juga dikemukakan oleh Chikamatsu 1979 dan Jorden 1974 dalam Japanese 

Women’s Language : 55-56 bahwa laki-laki memakai : hoo, oi, naa, yai, kuso 

sedangkan perempuan memakai : ara, maa, tyoito. 

Namun, dalam komik Shinchan ara digunakan baik oleh perempuan dan juga 

oleh Shinchan. 

1. あら？(Usui, 1992 : 8) Shinchan pada waktu menjatuhkan es krim 

dan mengenai baju ibunya. 

Ara? 
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‘Wah’ 

2. あらめずらしくお昼寝してる。(Usui, 1992 : 18) Misae pada 

waktu melihat Shinchan tidur dengan gaya yang aneh. 

Ara mezurashiku ohiruneshiteru. 

‘Eh….tidur siangnya aneh’ 

 

6. Analisis Pemakaian Bahasa Laki-laki yang dipakai oleh Perempuan 

Contoh penyelewengan kata ini data diambil dari komik shinchan.  

a. こいつほんとに眠ってんの？ 

Koitsu hontoni nemutten no? 

`anak itu apakah benar-benar tidur? 

kata pengganti orang yang sering dipakai oleh laki-laki digunakan oleh Misae 

ibu shinchan (Usui, 1992 : 19). 

b. すずめが食うか 

Susume ga kuu ka 

`burung pipitnya apakah makan` 

kuu yang dipakai Misae saat berbicara kepada Shinchan (Usui, 1992 : 25). 

c. なんだきさまこのヒゲづらは。。。。デート前はそるのがエチケッ

トだろが。。Nanda kisama kono hige zura wa….de-to mae wa soru no ga 

echiketto daro ga…  

`kenapa kumismu dipotong dan kenapa kencan kita sebelumnya kamu tidak 

punya etika` 

Guru Yoshinaga saat bertamu kerumah Shinchan (sedang dalam keadaan tidak 

sadar karena banyak minum (Usui, 1992 : 29). 

d. 1時間経ったそろそろ食品街へ行ってる大丈夫だろ。。 

1 jikan tatta soro soro shokuhinkai e itteru daijoubu daro…. 

`tinggal satu jam lagi, pergi ketempat makan mungkin masih bisa` 

perempuan di jalan (Usui, 1992 : 41) 

e. ふう食った食った  

Fuu kutta kutta 

`Un makan makan` 

Misae waktu meledek perempuan yang ingin makan itu (Usui, 1992 : hal 41)  

f. ま大丈夫だろ  

Ma daijoubu daro 

`tidak apa-apa kan` (Usui, 1992 : 59) 

g. しんのすけおまえを一番愛してる！！！ 

Shinnosuke omae o ichiban aishiteru 

`Shinnosuke kamu yang paling ibu sayang` 

Misae ketika berebut toilet dengan Shinchan (Usui, 1992 : 59) 

h. 君はだいじょうぶなの？ 

Kimi wa daijoubu na no 

`kamu tidak apa-apa kan` 
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Suster pada waktu berbicara dengan Shinchan (Usui, 1992 : 62) 

i. 無理があるぞ。 

Muri ga aru zo 

`tidak mungkin Shinchan ada di rumah` 

Misae saat kaget melihat shinchan ada di ofuro (Usui, 1992 : 88). 

j. 君たちはそこの安シャンプーを使いたまえ 

Kimitachi sono yasu shanpu- o tsukaitamae 

`kamu berdua pakai sampo yang murah saja` 

Misae saat berbicara kepada Shinchan (Usui, 1992 : 100). 

k. おまえもガンバらんかい 

Omae mo ganbarankai 

`shinchan berusahalah` 

Orang tua shinchan, Misae dan bapaknya shinchan (Usui, 1992 :  

101). 

l. ゴキブリかおまえは。 

Gokiburi ka omae wa 

`apakah anda kecoa` 

Misae saat mencari shinchan (Usui, 1992 : 111) 

m. だからおまえじゃないっての 

Dakara omae janai tte no 

`jadi, bukankah kamu` 

Misae saat kesal dengan Shinchan, Shiro anjing Shinchan waktu diperiksa ke 

dokter (Usui, 1992 : 121). 

 Contoh-contoh di atas membuktikan bahwa apabila emosi atau perasaan 

sedang tidak stabil baik sedang marah atau gembira maka, bahasa pun berubah sesuai 

dengan keadaan hati penutur bahasa.  

 

C. KESIMPULAN 

Dari data yang dikemukakan terlihat bahwa dalam bahasa Jepang terdapat 

pembagian bahasa yang dipakai dimasyarakat yaitu adanya bahasa yang dipakai oleh 

laki-laki dan bahasa yang dipakai oleh perempuan. Karena tingkat atau derajat laki-

laki di Jepang lebih tinggi dari pada perempuan maka, pemakaian bahasa sopan lebih 

banyak dipergunakan oleh perempuan. Pada kenyataannya menurut teori banyak hal-

hal yang dilanggar oleh penutur asli. Ada bahasa yang dapat dipakai oleh laki-laki 

ataupun perempuan. Ada juga bahasa yang menjadi ciri khas penutur, apakah itu 

laki-laki ataupun perempuan, namun demikian kenyataan-kenyataan seperti itu 

terjadi karena ada alasan ataupun karena memang bahasa bersifat arbiter/manasuka. 

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan jender dalam penulisan bahasa Jepang 

(kecuali dalam kutipan untuk pidato), dan hampir tidak ada perbedaan dalam 

kemampuan berbicara (teineigo), kecuali pada wa karena wanita lebih suka 

menggunakannya untuk menunjukkan kesopanan.  
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Perbedaan-perbedaan seperti: prenomina persona, interjeksi, dan kopula 

memberikan gambaran bahwa wanita Jepang lebih sering memakai kata-kata yang 

sopan dari pada laki-laki. Tetapi apabila sedang marah terkadang wanita juga 

mengeluarkan kata-kata yang dipakai oleh laki-laki untuk mengekpresikan 

kemarahannya. Begitu juga untuk menyatakan perasaan sayang kimi juga dapat 

mempunyai arti kedekatan (perasaan suka). 
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