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インドネシア人大学生の日本語教師志望動機の質的分析 

―日本語教育を専攻する大学生へのインタビュー調査から― 

 

小針奈津美 

 

要旨 

本研究では、日本語教育を専攻するインドネシア人大学生の日本語教

師志望動機を質的に明らかにすることを目的とし、半構造化インタビ

ュー調査を行った。M-GTA (Modified Grounded Theory Approach）の手

法で分析を行った結果、日本語教師に限らず「教師」という職業を広

く志望する意思が「日本語教師」志望へと具体化していくプロセスが

明らかになった。そして、具体化した後は他の職業への興味や日本語

教師という職業への不安などにより志望の意思が弱まることもあるも

のの、周辺人物との関わりや達成したい目標を持つことで、日本語教

師志望の意思が維持されている様子が窺えた。 

 

キーワード：日本語教師志望動機 日本語教師養成 教育大学 

M-GTA (Modified Grounded Theory Approach） 

 

1. はじめに 

 インドネシアは日本語教育が盛んな国の一つであり、日本語学習者数の多い国

として知られている。国際交流基金（2013）の調査によれば、インドネシア国内

の日本語学習者数は 872,411 人であり、これは中国に次いで世界第 2位の日本語

学習者数となっている。インドネシアの日本語学習者の特徴は、全体数の 95.8%

が中等教育機関で日本語を学んでいる学習者であるということである。そのため

、必然的に高校で教える日本語教師の量の確保と質の向上が期待されている。 

 高校で教える日本語教師の養成は主に教育大学で行われており、現役の日本語

教師たちの多くが教育大学の日本語教育学科の卒業生である。つまり、日本語教

師養成において、インドネシア各地の教育大学に設置されている日本語教育学科

が非常に重要な役目を担っていると言える。 

 本研究のフィールドもまた教育大学であり、日本語教師の養成を本務として教

育を行っている。ところが、日本語教育に対する関心度は学生によって様々であ

り、日本語学習意欲や日本語能力にもばらつきが見られる。良質な日本語教師を

養成するためには学生の学習意欲や日本語能力を向上させる必要があり、そのた

めには、日本語教育に対する学生たちのモチベーションを上げていかなければな
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らない。そこで、本研究では日本語教育学科で学ぶ大学生の日本語教師志望動機

に着目して調査を行った。 

 日本語教師志望者を対象とした研究には亀川（2006）があり、日本語教師養成

課程の学生の志望動機とその社会的・心理的要因との関わりなどが明らかになっ

ている。しかし、亀川（2006）も含め、これまでの先行研究の多くは日本国内に

おいて日本語母語話者を対象としたものであり、日本国外で学ぶ日本語学習者の

日本語教師志望動機に関する研究は少なく、今後も発展の余地が残されていると

言える。 

非母語話者の日本語教師志望動機を扱った数少ない研究の中に、伊牟田（2009

）がある。伊牟田（2009）は、タイの大学においてタイ人の高校日本語教師志望

動機がクラブ活動を通してどのように現れるかを明らかにした。調査の結果、「

中等教育における教師の量的問題は、待遇だけが原因ではない」こと、「高校時

代での日本語クラブの経験は直接的には、教師への職業選択に影響しない」こと

、「教師志望者の動機には対人関係が影響している」ことが明らかになっている

。 

 インドネシア人の日本語学習者の日本語教師志望動機に関する研究には、

Kobari（2014）がある。Kobari（2014）は、日本語教育を専攻する 84人のインド

ネシア人大学生を対象に日本語教師志望動機に関する質問紙調査を行った。その

結果、(1) 日本語教育を専攻した動機として最も多かったのは「教育」よりも「日

本語そのものへの興味」であり、「日本のポップカルチャーへの興味」や「高校

での日本語学習経験」の影響があること、(2) インドネシアで日本語教師として就

職することを卒業後の進路の選択肢に入れている学生は全体の 3分の 1に過ぎず

、日系企業など、教師以外の職業に就くことを希望する学生のほうが圧倒的に多

いことが明らかになった。しかし、この結果はあくまで全体的な傾向に過ぎず、

その変容過程などは明らかになっていない。そのため、インドネシア人日本語学

習者の日本語教師志望動機については多くの課題が残されていると言える。特に

、志望動機を質的に明らかにした研究は管見の及ぶ限り見当たらないため、本研

究では日本語教師を志望するインドネシア人大学生を対象にインタビュー調査を

行い、志望動機を質的に分析する。 

 

2. 研究方法 

 本研究は、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified Grounded 

Theory Approach、M-GTA）の手法で行った。M-GTAは、「人間と人間が直接的

にやり取りをする社会的相互作用に関わる研究であることが基礎的要素とな」り

、「研究対象とする現象がプロセス的性格をもっている」研究に適している研究

方法である（木下 2003:89-91）。 
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2.1. 調査対象者 

 本研究の調査対象者は、以下の 2つの条件を満たす大学 2年生 13人である。 

(1)日本語教師になることを志望して大学の日本語教育学科に入学した。 

(2) 4学期目後半時点において、卒業後の進路希望に日本語教師が含まれている。 

上記の条件を満たし、インタビュー調査への協力が得られた 13人を本研究の分

析焦点者「大学入学前に日本語教師志望の意思が形成され、4学期目後半時点で

も日本語教師を志望しているインドネシア人大学生（以下、IS）」と設定したう

えで分析を行った。 

 

2.2. 調査方法 

 調査対象者の同意を得たうえで、2014年 6月から 7月にかけて半構造化インタ

ビューを行った。インタビューは調査者 2人と調査対象者 1人の計 3人で個別に

行われた。インタビューに要した時間は、一人当たり概ね 15分から 35分程度で

あり、調査対象者の発話量によってばらつきが見られた。調査を開始する前に、

本調査の目的と本調査に関することは大学の成績に一切影響しない旨をインドネ

シア語で説明した。インタビュー中は、調査者は日本語およびインドネシア語を

使用し、調査対象者はインドネシア語を使用した。インタビューの内容は全て IC

レコーダーで録音した。 

 

2.3. 分析方法 

 木下（2013）を参考に M-GTAの手法で分析を進めていった。分析の対象とな

るデータは、半構造化インタビューの内容を逐語化し、インドネシア語の部分を

日本語に翻訳した資料である。 

まず、研究目的に照らし、「日本語教師志望動機が形成され、維持されていく

プロセス」という分析テーマを設定した。 

次に、「概念名、その定義、具体例であるヴァリエーション、理論的メモの四

つの欄で構成される」（木下 2003:187）分析ワークシートを使用して分析を行い

、概念を生成した。その際、類似例のみならず対極例も検討し、「解釈が分析す

る人間によって恣意的に偏る危険を回避」（木下 2003:204）した。また、概念間

の関係をひとつずつ検討し、関連づけられた概念からカテゴリーを生成した。 

そして、カテゴリー間の関係と動きを検討し、結果図を作成した。結果図とし

てまとめることにより、「主要な概念やカテゴリーの関係を線や矢印などで表す

ので、相互の影響関係や変化のプロセスがわかりやすくなる」（木下 2003:218）

ためである。 

最後に、生成した概念とカテゴリーからストーリーラインを書き、分析結果を

確認した。 
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3. 分析結果と考察 

3.1. 生成された概念とカテゴリー 

 インタビューの内容を分析した結果、生成された概念数は 18、カテゴリー数は

5であった。各概念の定義は以下の表 1のとおりである。 

 

表 1 概念の定義 

カテゴリー名 概念名 定義 

教師志望から日

本語教師志望へ 

A.教師という職業へ

の興味 

日本語教師に限らず、教師という職業

に対して興味を持つこと 

B.高校在学中に「教

師」志望から「日本

語教師」志望へ 

高校入学後かつ大学入学前に、教師志

望から日本語教師志望へと具体化する

こと 

C.日本語教師を目指

す気持ちの維持 

日本語教師になりたいという気持ちが

維持されること 

D.日本語教師を目指

す気持ちの弱まり 

日本語教師になりたいという気持ちが

弱まること 

自分自身の興味

や価値観 

E.待遇よりも仕事内

容を重視 

給与などの待遇面よりも仕事の内容を

重視すること 

F.教師という職業が持

つ魅力への気づき 

教職が持っている魅力に気づくこと 

G.教師はいつまでも

若々しいという印象 

教師は年を取っても若々しくいられる

という印象を持っていること 

H.日本文化や日本語

への興味 

日本の文化や日本語に対して興味を持

つこと 

I.高校での日本語学習

経験 

高校で日本語を学習した経験 

J.就職を有利にする目

的 

就職の幅を広げるために、日本語教師

を進路の選択肢に入れること 

周辺人物の存在 K.教職に就いている

家族 

教師として働いている（いた）家族 

L.周辺人物からの助

言 

家族や高校の教諭など、周りの人から

もらった助言 

M.反面教師の存在 何らかの問題があると感じる教師の存

在 

N.良い教師との出会

い 

尊敬できる教師や好きな教師に出会う

こと 

日本語教師を目

指す気持ちを維

持させる要因 

O.周辺人物との関わ

り 

周りの人と関わること 

P.達成したい目標 将来的に達成したいと思っている目標 

日本語教師を目 Q.日本語教師以外の 日本語教師以外の職業に対して持って
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指す気持ちを弱

める要因 

職業への興味 いる興味 

R.日本語教師になる

ことへの不安や迷い 

日本語教師になることに対して不安に

思ったり、迷ったりすること 

 

3.2. ストーリーライン 

 分析結果をストーリーラインとして示すと、次のようになる。【 】はカテゴ

リー名、《 》は概念名を表している。 

 

 高校入学時までに、【自分自身の興味や価値観】および【周辺人物の存在】の

影響から、《教師という職業への興味》が先行して生まれている。【自分自身の

興味や価値観】とは、《待遇よりも仕事内容を重視》したり、《教師という職業

が持つ魅力への気づき》があったり、《教師はいつまでも若々しいという印象》

を持ったりすることである。また、《教職に就いている家族》や《周辺人物から

の助言》という【周辺人物の存在】も影響を与えている。その後、《反面教師の

存在》や《良い教師との出会い》、《日本文化や日本語への興味》や《高校での

日本語学習経験》、そして、将来的に《就職を有利にする目的》もあり、《高校

在学中に「教師」志望から「日本語教師」志望へ》と具体化される。大学入学後

は、《日本語教師以外の職業への興味》や《日本語教師になることへの不安や迷

い》が要因となり、【日本語教師を目指す気持ちの弱まり】を認識することもあ

る。しかし、《周辺人物との関わり》や《達成したい目標》が【日本語教師を目

指す気持ちを維持させる要因】となり、《日本語教師を目指す気持ちの維持》を

することができている。 

 

3.3. 結果図 

 以下の図 1は、生成されたカテゴリーおよび概念間の関係性を図式化したもの

である。太い矢印は変化のプロセス、細い矢印は概念間の影響関係を表している

。 
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図 1：日本語教師志望動機の形成とその要因 

 

3.4. 概念同士の関係性 

 ここでは、ISの志望意思の変容プロセスを 3つの段階に分けたうえで、概念同

士の関係性について示していく。本文中の《 》は概念、「 」は語りからの引

用を示している。また、（ ）内は筆者による補足である。 

 

3.4.1. 段階 1：教師志望の意思が生まれる段階 

表 2：段階 1に含まれる概念と語りの例 

 概念名 代表例 

A 教師という職

業への興味 

●最初から自分は教師になりたい。実際は、小学校のときか

らですね、その目的。 

●ずっと昔から、小学校のときも、中学校のときも、高校の

ときも教師になる目的がありました。 

E 待遇よりも仕

事内容を重視 

●教えることはイスラム教にとってもいいことですから（給

料が安くても）大丈夫です。 

●会社はほとんどものと接触する仕事ですので、たぶん飽き

てしまうんじゃないかなと思っています。それで、給料が安

くても教師という仕事を選びます。 

F 教師という職 ●教えることは勉強することです。 
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業が持つ魅力

への気づき 

●小さい頃、何か人に教えることは非常にいいことだという

考えがあって。わからない人に何か教えれば何かわかるよう

になるということ。 

●人材開発のため、インドネシアの開発のためにはやはり教

育ですね。その教育を通じて、インドネシア国民に何かを教

える、何かを伝えること、非常にいいことなので、意識して

います。たとえば小学生が将来国民あるいは国家のために役

に立つ人間になるようにどうしたらいいかは、先生の役割が

大きいと思います。で、それが私の目的となるものです。 

G 教師はいつま

でも若々しい

という印象 

●それから、教師というのは人と接触するから、いつまでも

若々しいです。自分の先生を見たら、年をとってもまだ若く

見えます。 

●いつまでも若々しい。高校の先生を見るときいつまでも

若々しい。 

K 教職に就いて

いる家族 

●小さいころから。家族（母、おばさん、おばあさん）がほ

とんど教師なので、その影響で小さいころから自分が教師に

なりたかった。 

●家族です。家族の影響が強いですね。母に、学校に連れて

行ってもらったときもあって、母がどういうふうに教えたの

か自分の目で見ました。たぶん、その影響もあるかもしれな

いですね。 

L 周辺人物から

の助言 

●お兄さんが「家族はみんな教師だから、お前も教師になれ

ば」と言ったことがあります。 

●ある英語の先生がこう言っていました。「教師というのはい

い仕事、楽しい仕事です。人々のためにいい仕事をしていま

す。」 

 

 高校に入学する前のこの段階では、《教師という職業への興味》が生まれてい

る。ISは最初から日本語教師を志望していたわけではなく、より幅の広い教師と

いう職業を志すようになった。その要因となっているのは、《待遇よりも仕事内

容を重視》する価値観や《教師という職業が持つ魅力への気づき》である。「給

料が安くても教師という仕事を選びます」というように、教師という職業は収入

面では恵まれていないと ISが認識しているのがわかる。にもかかわらず、教師を

志す意思の背景には、どのぐらいの収入を得られるのかよりも自分が何をするの

かを重視したり、「教えることは勉強すること」、「インドネシアの開発のため

にはやはり教育」だと考えたりする IS自身の価値観があると言える。加えて、「

教えることはイスラム教にとってもいいこと」だというように、宗教的な背景も

窺える。また、これまでに出会った教師たちから「若々しい」という印象を受け

たことから、自分も教師として働けばいつまでも若々しくいられるのではないか

という期待を抱いているのではないかと考えられる。 
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 このような【自分自身の興味や価値観】の他には、【周辺人物の存在】も教師

という職業に興味を持つ要因となっている。教職に就いている家族が実際に教え

ている姿を目にしたり、周りの人から教師になることを勧められたりしたことが

きっかけとなり、IS が教師という職業に興味を持つようになったと言える。 

  

3.4.2. 段階 2：教師志望から日本語教師志望へと具体化する段階 

表 3：段階 2に含まれる概念と語りの例 

 概念名 代表例 

B 高校在学中に

「教師」志望

から「日本語

教師」志望へ 

●高校 3年生のときに日本語教師になりたいと思いました。 

●小学校・中学校のときはもちろんいろんなことをやりたか

ったんですけど。先生になりたかったり、軍人になりたかっ

たり、様々な目的を持っていましたけど、強くなったのは高

校のとき。 

H 日本文化や日

本語への興味 

●よく日本のドラマを見ていましたから。 

●（高校生のとき）図書館で日本語の本を読みましたから。

本の中に、面白いことがたくさんありましたから好きになり

ました。日本語についての本。説明がインドネシア語でわか

りやすくて面白い。本の内容は挨拶とか。教科書みたいなも

の。 

●日本語は他の言語と違って、文字も面白くて、ユニークな

言語だと思います。 

I 高校での日本

語学習経験 

●高校のときに日本語を勉強して、そこで日本語教育学科に

入りたいという動機が強くなりました。3年生になってから

日本語が好きになりました。1年生のときは中国語で、2年

生からは日本語。2年生の成績もよかったので、3年生にな

るともっと日本語が好きになりました。 

●実は高校のとき、何の学科に進学すればいいか全然わから

なかったんです。将来何になるか全然わからなかった。2年

生になって、言語系がありますので、私が言語系に入りまし

た。そこで、日本語科目があります。日本語を勉強している

うちに、「日本語って面白いな」って気づいて、好きになっ

て、日本語教育学科に入りました。 

J 就職を有利に

する目的 

●私の田舎（カラワン）には日本語の先生はいませんから、

日本語の先生になりたいです。私の高校はまだ日本語科目が

ありませんから。 

●実は、入学する前に英語学科に入るか日本語学科に入るか

迷っていたんですが、よく考えてみたら、英語の先生はもう

多いから、で、ちょうど自分も日本のことが好きだから、日

本語教師になろうと（思いました）。 

M 反面教師の存 ●それから、高校のときに自分の先生を見たら、教え方が悪
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在 いです。そのときある先生が、「私はできる限りのことを教

えたんだ。お前たち、わかってもわからなくても、お前たち

次第、お前たちに任せる」という言い方を。そのとき、新し

い教授法、いい教え方を勉強したいと思いました。で、日本

語教育学科に入りました。 

●高校で勉強したときに教材が足りないし、先生の教え方も

十分ではないので。で、自分が日本語教育学科で勉強して、

もし出身校で教えたらどうかなという気持ちがありました。 

N 良い教師との

出会い 

●もちろん 2年生のときも好きだったんですけど、先生が一

生懸命教えてくれたので、3年生になると日本に対する感心

がもっと。 

●そのときの日本語の先生が私の理想的な先生でしたので、

ああいう先生になりたいと引きつけられた気がしました。教

え方がいい先生でした。性格がやさしい先生、その先生は教

えるときにいろんな教授法（映画をみせたり、写真を見せた

り）を使って、学生が面白くなるように、積極的、活発的に

いろんな教授法を使った先生でした。 

 

 高校入学前に形成された ISの教師志望の意思は、《高校在学中に「教師志望」

から「日本語教師」志望へ》と具体化している。それまで「教師になりたい」と

漠然と志望していたのが「日本語教師になりたい」とより具体的に絞られていく

背景には、3.4.1.と同様に【自分自身の興味や価値観】の影響がある。高校在学中

に《日本文化や日本語への興味》を持つようになったり、《高校での日本語学習

経験》によって日本語が好きになったりしたことに加え、将来的に《就職を有利

にする目的》を持つこともまた、日本語教師を志望する意思決定を促したと言え

る。 

 また、この段階でも【周辺人物の存在】の影響が確認された。インタビューで

の ISの語りより、「一生懸命教えてくれた」先生や授業を工夫していて「教え方

がいい」先生など、《良い教師との出会い》の影響で日本語教師を志望する意思

が強まっているのがわかる。しかし、影響を与えているのは《良い教師との出会

い》だけではない。《反面教師の存在》もまた、その教師に代わって自分が「新

しい教授法、いい教え方を勉強したい」、「自分が日本語教育学科で勉強して、

もし出身校で教えたらどうか」という気持ちを生み、教師志望から日本語教師志

望への具体化を促していると言える。 
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3.4.3. 段階 3：日本語教師志望の意思が維持されている段階 

表 4：段階 3に含まれる概念と語りの例 

 概念名 代表例 

C 日本語教師を

目指す気持ち

の維持 

●（先生になりたいというモチベーションは）安定してま

す。たぶん安定している以上。 

●（教師が嫌になることは）ありません。 

D 日本語教師を

目指す気持ち

の弱まり 

●ジャーナリストというサークルの人たちと接触するときに

人の話を聞いて、人の経験を聞いて、自分も社会学に引っ張

られるような感じで。 

●また飽きたときにそうなったこともあります。 

O 周辺人物との

関わり 

●両親のサポート、励ましがありますから。 

●大学に入って、先生たちの教え方を見て、自分の動機が強

くなってきました。 

●（今後はモチベーションが）落ちないと思います。勉強会

の中でもいろんな人と話し合って、お互いに励まし合って、

たぶん下がるはずはないと思う。勉強会でいろんなことを勉

強しているから。日本語能力試験対策（勉強会）、会話会1、

日本クラブ。 

P 達成したい目

標 

●両親は大学に進学しませんでしたから、自分は絶対に最高

の人になりたい。 

●自分が日本語学科に入ったっていうことは自分の決心なの

で、どんなことがあっても、そこで頑張らなきゃいけない

と、その目標も達成しなければならないという気持ち。 

●出身高校も日本語科目がまだないですから、そこにも日本

語科目を設けたい。 

Q 日本語教師以

外の職業への

興味 

●毎日日本人と日本語を使ってますので、日本語能力向上が

できるっていう先輩の話を聞いて、日本の会社で働きたいと

いう動機も沸いてきました。 

●最初の目的は日本語教師なんですが、日本語教育学科に入

って、踊りクラスも今やっているので、「日本で踊りを教え

たらどうかな」という気持ちも沸いてきました。もし日本で

踊りを教えたら日本語も使えるので、同時に使える。 

R 日本語教師に

なることへの

不安や迷い 

●どうしてかといいますと、（日本語）教師はもう多いです。

実家の近所でよく聞かれましたけど、どうして日本語学科に

入ったのか、もう（日本語）教師が多いのに。 

●今の現状をみたら不安があるようになりました。どういう

現状かというのは、やはりカリキュラム 2013。高校の日本

語教育が前と変わって、将来的に日本語があるかないかの問

題ですね。（他の職業を）一度考えたことはあるんですが、

 
1日本人を大学に招き、一緒にゲームやクイズなどをしながら交流する課外活動である。 
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やはり教師になる動機がまだまだ強いから、高校で日本語教

育がなくても、プライベートを開けばどうかなと思います。

自分が大学で 4年間勉強して、卒業したら、就職ないという

ことが心配です。（日本語の）クラスが減るのは大丈夫です

が、一番心配なのはなくなることです。 

 

 この段階は、日本語教師を志望するようになってからその意思が維持されてい

く段階である。【日本語教師を目指す気持ちを維持させる要因】として、家族の

サポートや大学教員、友人たちとの励ましあいなどの《周辺人物との関わり》が

見られた。モチベーションを維持する具体的な方法として「勉強会」、「会話会

」、「日本クラブ」などの学生活動が挙げられているが、そういった場で仲間を

作ったり交流したりすることによって仲間から刺激を受けることが ISに良い影響

を与えているのであろう。授業外でこのような学生主体の活動を行う意義は大き

いと言える。他には、大学に行かなかった両親の代わりに「最高の人になりたい

」、日本語のクラスがない出身校に「日本語科目を設けたい」といった《達成し

たい目標》も《日本語教師を目指す気持ちの維持》を支えていると言える。 

 このように、基本的には日本語教師志望の意思は維持されているが、ときに《

日本語教師を目指す気持ちの弱まり》も見られる。その要因としては、《日本語

教師以外の職業への興味》や《日本語教師になることへの不安や迷い》があるこ

とが確認された。不安の一例として、インドネシアの新カリキュラムの影響で日

本語学習者数が減少し、就職が厳しくなるのではないかということが挙げられて

いる。 

 

4. おわりに 

 本研究では、ISを対象に半構造化インタビューを行い、日本語教師志望の意思

がいつどのように形成され、その後どのように維持されていくのかを M-GTAの

手法で明らかにした。「大学入学前に日本語教師志望の意思が形成され、4学期

目後半時点でも日本語教師を志望しているインドネシア人大学生」を分析焦点者

として分析した結果、最初の段階では日本語教師に限らず「教師」という職業を

広く志望する意思が形成され、次の段階で「日本語教師」志望へと具体化してい

くプロセスが明らかになった。そして、その後は他の職業への興味や日本語教師

という職業への不安などにより志望の意思が弱まることもあるものの、周辺人物

との関わりや達成したい目標を持つことで、日本語教師志望の意思が維持されて

いる様子が窺えた。 

 以上のように、本研究では大学入学前から日本語教師になることを志望し、4

学期目終了時点でもその志望の意思が維持されている学生に着目して調査を行っ

たが、他にも、大学入学後に日本語教師になることを志望するようになった学生
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や日本語教育学科で学びながらも日本語教師になることは志望していない学生も

存在する。今後は、そのような学生の動機し、調査を行っていきたい。 
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日本語学習ストラテジーが介護福祉士国家試験合格に及ぼす影響 

―ＥＰＡに基づく介護福祉士候補者を対象に― 

 

AEP SAEFUL BACHRI 

 

要旨 

EconomicPartnership Agreement(EPA) による介護福祉士候補者が日本の

介護施設で長く働けるようになるためには介護資格を持つ必要がある

ため、国家試験に受からなければならない。そして、それを目指すた

めにはある程度の日本語能力が必要である。本研究では、日本で日本

語を学習するインドネシア人介護福祉士候補者がどのような学習スト

ラテジーを使っているか、使っている学習ストラテジーが介護国家試

験合格に影響を与えるかを明らかにした。SIIL の分析の結果、次のよ

うなことが分かった。①インドネシア人介護福祉士候補者の日本語学

習において使用頻度が最も高いのは、社会的ストラテジー及びメタ認

知ストラテジーである。②介護福祉士国家試験模擬試験に合格するた

めには、社会的ストラテジーと認知ストラテジーの影響が比較的高い

。③介護国家試験合格に最も影響を及ぼしているのは、社会的ストラ

テジーである。 

 

キーワード : 言語学習ストラテジー、インドネシア人介護福祉士候補

者、介護福祉士国家試験模擬試験、介護福祉士国家試験、社会的スト

ラテジー 

 

1． はじめに 

出産率が減少する一方で高齢化が進んでいる日本にとって、人口減少は人材不

足につながり、特に看護・介護の現場では深刻な問題となっている。2007 年 8 月

20 日に署名された日本・インドネシア経済連携協定 (Economic Partnership 

Agreement) の内容のなかでは、物品貿易のみならず、投資、サービス貿易、人の

移動、エネルギー・鉱物資源、知的財産権、政府調達、ビジネス環境整備等につ

いて包括的に規定されている。人の移動については、日本がインドネシア人看護

師候補者 400 名、介護福祉士候補者 600 名を受け入れることになった。各候補者

の年度別受入人数は、以下の表 1 のとおりである。 

 

  



14     Jurnal Bahasa Asing, Vol. 11, No. 11, Desember 2015 

 

表 1：各候補者の年度別受入人数(下記 HP より抜粋) 

年度 看護師候補者 介護福祉士候補者 合計 

2008 104 人 104 人 208 人 

2009 173 人 189 人 362 人 

2010 39 人 77 人 116 人 

2011 47 人 57 人 104 人 

2012 29 人 72 人 101 人 

合計 392 人 499 人 891 人 

BNP2TKI – Kedubes Jepang Melepas 101 TKI Perawat ke Jepang1 

 

 滞在期間は、介護福祉士が 4 年で、看護師が 3 年である。介護福祉士の場合は

看護師と違って、3 年の実務経験を積んでから 1 回しか国家試験が受けられない

。合格すると滞在制限なく日本在留資格の延長が可能であるが、不合格なら帰国

しなければならないという枠組みである。看護師国家試験に合格した第一期生生

は 2 年目 （2010 年）に 2 人（合格率 1％）、3 年目（2011 年）に 16 人（インド

ネシア人 15 人）（合格率 4％）、4 年目（2012 年）の看護師国家試験では、EPA

に基づいて来日しているインドネシア人とフィリピン人の看護師候補者で受験し

た 415 人のうち、47 人（インドネシア人 34 人）が合格した（合格率 11.3％）。

2011 年度に比べ上昇したが合格率はまだ低い。それに対し、介護福祉士国家試験

は今年初めて実施され、インドネシアとフィリピンから介護福祉士として受け入

れた 36 人（インドネシア人 35 人）が国家試験に合格した。日本人を含む全体の

合格率は 63.9％であるのに対し、インドネシア人とフィリピン人の合格率は 37.9

％であり、その合格率を見るとまだ低いことがわかる。 

 

2．研究目的 

ＥＰＡによる介護福祉士候補者が日本の介護施設で長く働けるようになるため

には介護資格を持つ必要があり、国家試験に受からなければならない。そして、

それを目指すためにはある程度の日本語能力が必要である。そこで、本研究では

日本で日本語を学習するインドネシア人介護福祉士候補者がどのような学習スト

ラテジーを使っているか、使っていた学習ストラテジーが介護国家試験合格に影

響を与えるかを明らかにして考察する。 

 

  

 
1http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6655-bnp2tki-kedubes-jepang-melepas-101-tki-

perawat-ke-jepang.html 

http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6655-bnp2tki-kedubes-jepang-melepas-101-tki-perawat-ke-jepang.html
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3．先行研究 

ストラテジー（strategy）とは、もとは古代ギリシヤ語の’strategia’に由来する軍

事用語であり、目標を達成するために様々な手段で思考活動や行動をすることを

指す。教育の分野では、Oxford（1990）が指摘しているように「学習ストラテジ

ーとは、知識の獲得、蓄積、想起、情報の使用を助けるために学習者が使うさま

ざまな操作」と位置づけられている。また Rubin（1987）によれば「言語学習ス

トラテジーは学習者の言語学習の際に言語体系の構築と習得に直接影響を与えて

いるもの」と定義され、伊藤・楠本（1992）は、言語学習ストラテジーに関し「

言語学習がどのようなものであるかという知識と学習者が対象言語を学習、習得

する上で取り組む学習態度であり、学習行動である。あるときはより効率的に、

またあるときはより楽しく学習が行えるようにするための学習者自らの創意・工

夫である」としている。即ち、これらは全て外国語学習において、学習者が目標

を達成するために行う様々な手段、思考活動、行動であると言えよう。そして先

行研究では例えば、漢字が分からないときに辞書を引いたり、覚えるために何回

も書いたりカードを作ったりすることなどを挙げている。 

英語を主として言語学習全般の学習ストラテジーの事例を論じたものとして、

Rubin（1975）、O’Malley &Chamot （1990）がある。Rubin（1975）は、優れた言

語学習者の持っている特徴として、➀推測・推論するのが上手く、その能力に優

れている、➁コミュニケーションしようという意欲的な態度が強い、➂学習上で

の自らの間違いを気にしない、➃パターンを見けることで言語形式に焦点を当て

る、➄練習の機会をいつも活用している、➅自分や他人のスピーチをよく観察す

る、➆意味に注意を払う、と述べている。 

 次に O’Malley &Chamot （1990）は、学習ストラテジーを以下の 3項目に分類し

ている。 

（1）メタ認知ストラテジー 

言語学習だけではなく、様々な科目や分野の学習にもよく使用されるストラテ

ジーで、計画をたてる、観察分析をする、結果のチェックをする、評価する、な

どが含まれる。 

（2）認知ストラテジー 

推測をする、ノート・テイキングを行う、要約をする、演繹的推論をする、転

移をする、などが含まれる。 

（3）社会的・情緒的ストラテジー 

質問する、仲間と一緒に作業するなどの社会的ストラテジーと自己確認、自己

対話、自己強化などが含まれる。 

さらに、Oxford (1990)は学習ストラテジーを大きく２つに分け、また、それを

６つの項目に分類した。 
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Ａ．直接ストラテジー：目標言語に直接かかわる言語ストラテジーであり、言

語認知処理を要する３種類のストラテジーである。 

1) 記憶ストラテジー 

2) 認知ストラテジー 

3) 補償ストラテジー 

Ｂ．間接ストラテジー：言語学習を間接的に支え、コントロールするストラテ

ジー。このストラテジーは以下の３種類に分けられる。 

4) メタ認知ストラテジー 

5) 情意ストラテジー 

6) 社会的ストラテジー 

 

4. データ収集方法 

4.1 アンケート調査について 

 本調査はアンケート調査とインタビュー調査の 2 段階で行われた。アンケート

調査は 2012 年 12月 26日から 2013年 2月 15日の間に行われた。調査がよりよく

行われるように事前に介護福祉士候補者(調査対象となる者)に研究目的を説明し

、協力を求めた。アンケートは次の 2種類に分けられている。 

１） 介護福祉士候補者の基本情報 (資料 1) 

氏名、年齢、性別、母語、日本語学習歴、全体的な日本語運用能力(自己評価)

、日本人と比較した場合の全体的な運用能力(自己評価)、日本語が堪能になる意

味、日本語学習理由、介護福祉士国家試験模擬試験（以下、模擬試験）の自己採

点の結果、日本語能力試験の何級に合格したかについて問うものである。 

２） 日本語学習ストラテジー (資料 2) 

 本調査には Oxford(1990) の言語学習ストラテジー調査 SILL (Strategy Inventory 

for Language Learning VERSION 7.0 (宍戸通康・伴紀子訳)を一部修正して、インド

ネシア語に翻訳して作成した。 

 

4.2 調査対象 

 調査対象は日本･インドネシア経済連携協定（EPA）に基づいて来日した第一陣

と第二陣の介護福祉士候補者 50 名である。第一陣の候補者と第二陣の候補者は国

家試験対策と模擬試験を受けた経験があり、平成 25 年度に行われる第 25 回の試

験に向けて準備している候補者である。 

 

4.3 調査の手続き 

 本調査は、2012 年 12 月 26 日から 2013 年 1 月 15 日までの期間に行われた。東

北地方、関東地方、東海地方の候補者には 2012 年 12 月 26 日と 2013 年 1 月 6 日

に晴海グランド東京都中央区晴海にて 2 回の国家試験対策の直後に行われた。四
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国地方の候補者は 2013 年 1 月 8 日から 9日まで行われた。中国地方、近畿地方の

候補者は 2013 年 1月 10日から 1月 15日まで行われた。 

 

5. 調査結果と考察 

5.1 日本語学習ストラテジー 

図 1 は被験者の使用頻度による各学習ストラテジータイプである。学習ストラ

テジーのタイプは 6 つで、50 項目の質問に分けられる。そして、それぞれの質問

に対し「①全然、あるいはほとんど使わない、②普通は使わない、③時々使う

、④よく使う、⑤常に使う」のリッカートスケール（Likert Scale）の 5 つの選択

肢から、調査対象者に当てはまるものを選択してもらい、回答用紙にその番号を

記入させた。そして各ストラテジーを選択した平均値を算出してもらった。本稿

では、その平均値を介護福祉士候補者の各ストラテジーの評価値とした。4.5 から

5.0 の得点は常にあるいはほとんど使う、3.5 から 4.4 までの得点は通常使う、2.5

から 3.4 までは時々使う、1.5 から 2.4 までは一般的には使わない、1.0 から 1.4 ま

では一度もあるいはほとんど使わないというように数値が位置づけられている。 

 

図 1:被験者が選択した学習ストラテジー 

 

介護福祉士候補者が使用している学習ストラテジーは、使用頻度の高い順から

見ていくと次のようになる。 

1) （Ｆ）社会的ストラテジー(3.95 点)を選択した被験者(48％) 

2) （Ｄ）メタ認知ストラテジー(3.74 点)を選択した被験者(30％) 

3) （Ｃ）補償ストラテジー(3.49 点)を選択被験者(20％) 

4) （Ａ）記憶ストラテジー(3.28 点)を選択した被験者(8％) 

5) （Ｅ）情意ストラテジー(3.16 点)を選択した被験者(6％) 

6) （Ｂ）認知ストラテジー(3.49 点)を選択した被験者(4％) 
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5.2 介護国家試験模擬試験の得点と学習ストラテジーの相関関係 

以下の図 2 から図 7 までは、模擬試験の得点と各学習ストラテジーの得点の相

互依存関係を示している。相関関係の強さはｒのパラメータで表示されている。

ｒ値が高ければ高いほどパラメータ間の相関関係が強くなる。それぞれの図を分

析してみると、次のようなことが分かった。 

（1）それぞれの学習ストラテジーと比較すると、社会的ストラテジーが模擬試験

の得点と最も相関関係が強い(ｒ = 0.0701)。 

（2）次に模擬試験の得点に強い相関関係があるのが認知ストラテジーである(ｒ 

= 0.0518)。 

（3）それぞれの学習ストラテジーと比較すると、メタ認知ストラテジーの相関関

係が最も弱い(ｒ = 0.0214)。 

（4）｢A.記憶ストラテジー」「B.認知ストラテジー」「C.補償ストラテジー」「

D.認知ストラテジー」「F.社会的ストラテジー」が模擬試験の得点とポジテ

ィブな相関関係(ポジティブな傾斜)があることが分かった。これは 5 つの学

習ストラテジーの活動が模擬試験の得点を押し上げることを示している。 

（5）「E.情意ストラテジー」は介護福祉士国家模擬試験マイナスな相関関係(マ

イナスな傾斜)を示している。これは情意ストラテジーの活動が模擬試験の得

点と関連が薄いことを示している。 

しかしながら以上をまとめると、模擬試験の得点と各学習ストラテジーの被験

者の平均点の間にｒが 0.1 以下であり非常に低く、依存性が低いと考えることが

できることを示唆している。依存性がある場合はｒ = 1.0または 1.0に近いのであ

る。それにもかかわらず、下記の 6 つの図は変数間の関係が特別なことではない

ことを表しているといえる。次に相関関係を学習ストラテジーの項目と模擬試験

の得点の間に作り、相関が 1.0 に近い項目についてより詳細に考察し依存性を示

す。 
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図 2: 介護福祉士国家試験模擬試験の得点と記憶ストラテジーの関係 

 

 

図 3: 介護福祉士国家試験模擬試験の得点と認知ストラテジーの相関 
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図 4: 介護福祉士国家試験模擬試験の得点と補償ストラテジーの相関 

 

 

図 5: 介護福祉士国家試験模擬試験の得点とメタ認知ストラテジーの相関 
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図 6: 介護福祉士国家試験模擬試験の得点と情意ストラテジーの相関 

 

 

 

図 7: 介護福祉士国家試験模擬試験の得点と社会的ストラテジーの相関 
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5.3 介護国家試験の結果と介護福祉士国家試験模擬試験の結果の相関関係 

模擬試験に合格すれば、本番の介護福祉士国家試験にも合格する可能性がある

ことを示した（38.64%）。しかし、模擬試験に合格しなくても 29.55%の被験者が

介護福祉士国家試験に合格しているという事実もある。理由としては、模擬試験

が一般的に実際の国家試験より難しい問題、もしくは高い合格基準であることが

考えられる。 

 

表 2:介護国家試験の結果と介護福祉士国家試験模擬試験の結果の相関関係 

 介護福祉士国家試験の結果 

National Caregiver Exam Results 

合格 Pass 不合格 Fail 

介護福祉士国家試験模

擬試験 Try-out Exam 

Results 

合格 Pass 38.64% 4.55% 

不合格 Fail 
29.55% 27.26% 

 

5.4 介護福祉士国家試験合格と日本語学習ストラテジーの相関関係 

以下の図 9 を見ても分かるように、介護福祉士国家試験に合格した被検者は「

（B）認知ストラテジー、（C）補償ストラテジー、（D）メタ認知ストラテジー

（F）社会的ストラテジー」という 4 つのストラテジーしか使っていない。しかし

、介護福祉士国家試験に合格する被検者は必ずしも「（A）記憶ストラテジーと

（E）情意ストラテジー」を無視するまではいかない。すなわち、国家試験合格

には最優先の学習ストラテジーではないということができる。これは、被検者全

体の平均点と比較すると「（B）認知ストラテジー、（C）補償ストラテジー、（

D）メタ認知ストラテジー、（F）社会的ストラテジー」の使用は国家試験合格者

のアンケートの得点のほうがより高いことが統計データによって示されている。 

 

 

図 8: 被験者全員の平均値と介護福祉士国家試験合格者の平均値 
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5.5 日本語能力試験と介護福祉士国家試験の関係 

被験者 50 名のうち 28 名（50%以上）の日本語能力試験のデータが収集できた

。残りの 22名は無回答であった。 

• N3に合格した 62.5%の被験者は介護福祉士国家試験に合格した。 

• N2に合格した 94%の被験者は介護福祉士国家試験に合格した。 

• N1に合格した 100%の被験者は介護福祉士国家試験に合格した。 

この傾向は分かりやすく、かつよい傾向である。しかし、上記の確率の傾向は

絶対的な基準ではないため被験者は介護福祉士国家試験の受験勉強、学習ストラ

テジーを使う日本語学習はするべきである。 

 

 

図 9: 日本語能力試験と介護福祉士国家試験の関係 

 

6. おわりに 

介護福祉士候補者の日本語学習を分析した結果、使用頻度が最も高いものは社

会的ストラテジーとメタ認知ストラテジーであることが分かった。 
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ジー」の使用は国家試験合格者のアンケートの得点のほうがより高いことが統計

データによって示されている。 

被験者は日本語能力試験 N3、N2、N1 に合格していても、50%の被験者しか合

格できなかった。その原因の一つは、模擬試験の採点基準が国家試験より高いと

いうことであろう。したがって、日本語能力試験 N3、N2、N1 に合格していても

模擬試験に合格するとは限らない。模擬試験は、被験者の受験勉強、介護知識、

介護専門用語などが不可欠であると認識、理解すべきである。 

一方、日本語能力試験と介護福祉士国家試験の関係は、次の通りである。 

• N3（11人）に合格した 62.5%の被験者は介護福祉士国家試験に合格した。 

• N2（16人）に合格した 94%の被験者は介護福祉士国家試験に合格した。 

• N１（1人）に合格した 100%の被験者は介護福祉士国家試験に合格した。 

この傾向は分かりやすく、かつよい傾向である。しかし、上記の確率の傾向は

絶対的基準ではないため被験者は介護福祉士国家試験の受験勉強、学習ストラテ

ジーを使う日本語学習はするべきである。すなわち、まとめると日本語能力試験

N3-N1 に合格した被験者は介護福祉士国家試験と模擬試験に合格する可能性があ

る。しかしながら、介護福祉士国家試験と模擬試験の合格確率を高めるために上

記に述べたように効果的な学習ストラテジーの使用も必要である。 
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SONG’S MELODY IN LEARNING ENGLISH 

 

JANNES FREDDY PARDEDE 

 

ABSTRACT 

Many of Indonesian young learners are quite easy to feel bored in 

learning English for many reasons. One of the classical problem is an 

inappropriate method of teaching. Generally speaking, children usually 

like playing, and  having fun even in learning. They are usually so 

dynamic and easily move their concentration from one to another. 

Therefore, English educators should be more creative in creating and 

applying various kinds songs especially pop song in learning  English. 

It is important because of music and rhythm as powerful aids to 

language learning, memory, and recall. However, learning foreign 

languages is not easy, as many variables need to be considered. 

Perhaps, one of the main problems in learning a foreign language in 

this context is the lack of continuous target language auditory input. 

Language acquisition strongly depends on interaction. In this paper, the 

writer would like to discuss the benefits of song to language learning, 

Indonesian song melody in teaching English for young learners, pop 

song is one alternative genre of songs for young language learners. 

Based on the writer’s experience, applying song melody in teaching 

English songs for Indonesian young learners  is an effective method in 

attracting learner’s concentration in learning English.  Through this 

way, Indonesian young learners can 1) be more fluent in speaking 

English, 2) be more active and enjoyful in learning a great number of 

English vocabulary 3) learn grammatical forms, spelling, pronunciation 

and connected sounds unconsciously.  

Key words: melody, songs, young learners 

 

A. Introduction 

Basically, young learners like music no matter what kind of genres it is. 

Each person likes different taste one another. Perhaps, someone like jazz or rock 

music, some may like pop or classical music and the others may like  dangdut or 

Indonesian traditional music. Young learners have a natural musical taste and that 

play is the only activity that they take seriously. Most of us seldom realize that 

music is one of effective devices in language learning. In fact, we could not 

separate our life from songs. They have already been part of daily life. Almost 
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every day we listen songs  from our television, CDs, VCDs, DVDs, or even mobile. 

Consequently, English teachers should more frequently use songs in teaching new 

vocabulary, to explain  themes and topic and to attract young learners’ motivation 

in learning. Teachers should not let song practice or any activity seem like work 

but it  it should be kept  spontaneous.  

 The research showed that songs are an effective tool in language 

acquisition.  Most young learners believe that music is fun, and can create a joyful 

learning activity. Music and language go hand in hand, and they also share part of 

the brain (Patel, 2003).  However, how songs really influence our students in 

learning English? And how to teach English through the song more effectively? 

 

B.  The Benefits of Song to Language Learning 

Since many years, some instructors, scientists  and therapists have known 

the role of music for therapeutic and developmental functions. According to Eken 

(1996), many educators report success using instrumental music as a warm up and 

relaxation tool, as a background for other activities, and as the inspiration for 

writing activities. Fonseca-Mora (2011) also stated that music and rhythm as 

powerful aids to language learning, memory, and recall. Thus, everyone who feels 

motivated to do it is able to learn other languages to some degree if an appropriate 

learning method is used. However, learning foreign languages seems difficult as 

many factors need to be considered. Probably, one of the language learning 

problems in this context is the lack of continuous target language auditory input. 

To be successful in language acquisition, interaction among others is considerably 

needed. With interactions affect has been shown to be a mediating force for 

communication to run smoothly. For example, teacher talk and parental talk share a 

lot of identical features. Both of them can be analyzed as simplified codes created 

to stimulate the listener to learn and comprehend language. They share features 

such as the frequent use of repetition, of formulaic expressions, expansions, 

preference for simplified words, change in voice volume, and modification of 

intonational contours  (Arnold and Fonseca-Mora, 2007). 

 In most cases, young learners incline to learn the rhythm and musical 

contours of the language long before they can say the words because they are 

usually easy to recognize the sound qualities of direction, duration, tempo, 

intonation, pitch, rhythm and frequency. To learn  a new song, a learner needs to 

use very modest musical forms. Pairing words and rhythm properly help to hold 

songs together, and to increase the ability of the mind to recall it. To ease the 

learning of any new linguistic unit, a language learner may use  rhyme, rhythm, and 
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categories to organize  the information.  Songs quite often give someone 

knowledge of culture and ethics, improve his/her sensory awareness, encourage 

turn taking, and increase improvisation skills and the sociality of the group rises. 

Singing in groups helps to reduce stress and anxiety and also increase self-

confidence. The musical-linguistic method increases the learner’s interest of 

sounds, rhythms, intonations and build linguistic fluency through repetition and  

imitation. Song  is also an effective tool  for second language acquisition to the 

same extent as  other nonmusical means and it can no longer be accounted as 

recreational tools, having little instructional value. Eventually, song should be put 

on a more prominent role in the second  language classrooms (Medina 1993). 

As a pedagogical tool, songs have  a number of  purposes and there are 

many reasons why songs can be considered a valuable pedagogical tool. Songs can 

help young learners improve their listening skills and pronunciation, improve their 

speaking skills, vocabulary, sentence structures, and sentence patterns (Murphey, 

1992). Based on Purchell in Millington  (2011),  young learners are easily to get 

bored by repeatedly listening to a narration or dialog when they try to comprehend 

the meaning of new words or phrases in context. Conversely, when they are 

learning  a new song continuously can seem less monotonous because of rhythm 

and melody. In teaching listening skills through songs, for instance, a teacher 

should be more creative in making language learning successful. He or she may 

choose the song which is simple and containing common expressions such as the 

song “Hello”. Through song, young learners can practice the intonation and 

rhythm. As English has a stress-timed rhythm, songs can help to establish a feeling. 

For instance, in teaching this song the teacher could sing  the first three lines of the 

song first, and then the students could continue with the rest three lines. 

 Hello, 

Hello, 

Hello, how are you? 

I am fine, 

I am fine, 

 I hope that you are, too. 

Song and music has the power to stimulate our brains, stating that “songs 

work on our short-and long term memory” are therefore appropriate device for used 

in the language classroom (Murphey 1992:3). Songs also have a natural rhythm 

with a recurring beat that is similar to the stress patterns of spoken English. These 

patterns make some songs useful for practicing rhythm and stress. For instance, the 

song Girls and Boys Come Out and Play could be used effectively to teach English 

rhythm and stress (Richards, 1969:162). Moriya (1988) also emphasized the benefit 
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of using songs in learning English pronunciation practice for Asian learners. 

Practicing the various sounds by singing songs is able to be more fun and exciting 

than other activities such as  minimal–pairs drills. Teaching songs for young 

learners can also help them learn vocabulary because songs can provide the 

opportunity for vocabulary practice because there are a lot of songs based  around a 

theme or topic that can provide the context for vocabulary learning. For example, 

teachers could teach the song Head, Shoulder, Knees and Toes, to explain body 

parts, or the song I Can Sing Rainbow to review color names. Most children’s 

songs contain monosyllabic words and frequently repeated, this condition  offers 

greater exposure to these words and can help to improve vocabulary acquisition 

(Millington, 2011). 

 In teaching songs,  a teacher needs to take into consideration of the age of 

the students and the relevance of the song. Young children tend to enjoy anything 

with music or a beat. By teaching vocabulary items and language items contained 

in the songs will also be useful to them in basic communication acts or language 

learning classroom. Some basic guidelines in teaching a song for young learners 

would be the following (Forster, 2007). Firstly, English teacher takes the longer 

part leaving the repetition to the young learners and  have them take on more of the 

oral load. Then establish dialogues using the songs. Once the song is learned, add 

variations so vocabulary and grammar structures are extended. Finally, create 

chances to use the structures learned through the song so that they become 

incorporated into the analytical “left brain”. According to Cakir (1999), some 

benefits of  English songs for young learners are as follow: 

1. Songs, rhymes and chants are important means of teaching stress and intonation 

patterns of English and a source of  motivation, interest and enjoyment. 

2. Music and rhythm make it much easier to imitate and remember language than 

words which are just ‘spoken’ 

3. A song or chant is useful to reinforce structures and vocabulary and teach 

children  the sounds and rhythm of English, trigger emotions that contributes to 

socialization, engender pleasure, help to develop an aesthetic taste, and also 

facilitate memorizing when associated with a linguistic item. 

 

C. Choosing Pop Songs in Language Learning 

Why pop song is highly recommended in language learning? This question 

can be answered because a pop song are written to be easily understood and 

enjoyed and of course many people like it. In choosing songs for young learners, 

Griffee (1990) suggested using short, slow songs for elementary-level students and 
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discusses activities such as creating song word puzzles, or showing related pictures. 

In connection with selecting songs for language learning, Lems (1996), Poppleton 

(2001) and  Mol (2009) suggested some criteria. The lyrics of songs should be 

clear, simple, repetitive and often contain a recurrent grammatical pattern. In 

addition, the vocabulary load for the song, a message, a theme, or a story 

underlying a song should be appropriate to the proficiency level.  

Based on Mol (2009), a lot of types of songs can be applied in the English 

as Second or foreign language learners, ranging from  nursery rhymes to 

contemporary pop music. In spite of some  criticisms of contemporary  pop music 

because of often lack originality and musical appeal but it frequently has good 

examples of stimulating, modern, ‘cool’ music, appealing to the real tastes of 

language learners. Some musics that the children listen every day can be 

considerably motivating in language acquisition. However, many songs’ lyrics or 

words are quite often difficult to to comprehend; they may be, for instance, 

containing slang or offensive words and grammatical errors. 

 According to Mol (200),  there are some practical steps  and tasks for using 

songs for language learners. Firstly, you need to focus and think the song: the title, 

the content and message. Underline and highlight specific words or word categories 

and give their  meanings. In order to to allows learner to become familiar with the 

words, rhythm, stress and intonation, try to lip sync the song. Then, give some 

questions about the song (the words, topics or characters). Prepare a gapped version 

of the lyrics and let them complete the blanks before listening and then check 

afterwards. After that, rewrite the song as a short and simple story. If needed, 

change words (adjectives, adverbs, nouns-names, places or feelings), and invent 

new lyrics for the melody. Finally, let them practice and sing their own versions. 

 

D. Applying Indonesian Songs’ Melody in Learning English  

If used properly by the English language teachers, songs are a very means 

whereby young learners have fun and at the same time acquire a language. 

Teachers frequently get difficulty in finding songs, chants, and rhymes. However, 

there is no great secret to turning ordinary language into chants. Young learners 

find it quite natural to turn almost anything into a chant. Teachers can fit the words 

to any topic she/he is doing (Reilly and Ward, 1997). The followings are the steps 

in implementing Indonesian Song’s Melody in Teaching English for young 

learners. Firstly, you can select one title of Indonesian songs with lyrics that 

students already get familiar such as Pelangi, or Kebunku. (It will be suggested to 

make relevant with the topic or theme of your lesson plan you want to teach. There  

many children songs are available on the Internet such as Youtube or Google). 
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Secondly, listen to the song and after that ask students sing together. At this stage, 

you could listen to the song again and write down any words or phrases or you can 

find the lyrics online by typing the song name into Yahoo or Google and you 

should be able to find the lyrics easily. After that, you need to translate and write 

the Indonesian lyrics into English version. Don’t forget to consider the number of 

syllables on your English translation. Then, read the  words or phrases you have 

already made. Of course, you need to give short explanation of the new words to 

the young English learners,  show and compare them to Indonesian lyric). Finally, 

sing the song in English version and then ask students sings together. (If needed 

you may record this song and save in your students mobile phone so they can be 

easily listen the song and study English at the same time). By using this method, 

students are usually sing the song easily because they have recognized the melody 

of the song well. It will be better if the song is sung over and over until the students 

get familiar with the lyric of the song in English version.  

 

E. Conclusion and Suggestion 

 In conclusion, teaching English song using Indonesian song melody for 

Indonesian young learners can create a better learning environment; build listening 

comprehension, pronunciation, speaking, reading, and writing skills, grammar, 

spelling and pronunciation; and expand the knowledge about culture and ethics. In 

addition, it can can create an enjoyful learning. The learners are also easily to 

remember new words and English expressions if they listen to them in a song than 

if they read them or learn them. Adapting Indonesian song’s melody in teaching 

English  is one method that can help teachers increase their repertoire of songs, 

thus giving them more opportunity to use songs in their teaching contexts. Learning 

English for young learners through Indonesian song melody will give a huge 

benefit. Learners are getting fun, more motivating and much easier to remember a 

list of English words. So teaching activities should be designed in such a way as to 

supply the child with enjoyable and easy to understand English lessons. 
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UNGKAPAN ~NAKEREBANARANAI DAN ~NAKEREBAIKENAI 

DALAM BAHASA JEPANG 

 (KAJIAN SEMANTIK) 

 

SITI NUR ISNAINI 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini meneliti tentang ungkapan ~nakerebanaranai dan 

~nakerebaikenai dalam kalimat Bahasa Jepang. Keduanya merupakan 

toui hyougen. Selama ini masih banyak yang belum mengetahui 

perbedaan makna keduanya dalam kalimat Bahasa Jepang. Metode 

yang digunakan adalah analisis deskriptif, hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa ungkapan ~nakerebaikenai dan ~nakerebaikenai 

memiliki makna keharusan, kewajiban dan keperluan namun makna 

ungkapan ~nakerebaikenai sifatnya agak longgar, tidak seperti pada 

~nakerebanaranai. Persamaan ungkapan ~nakerebanaranai dan 

~nakerebaikenai adalah ungkapan ungkapan ~nakerebanaranai dan 

~nakerebaikenai sama-sama memiliki makna kewajiban baik itu 

kewajiban untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ungkapan ungkapan 

~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai sama-sama memiliki makna 

perlunya dalam menaati suatu aturan. Perbedaan ungkapan 

~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai adalah ungkapan 

~nakerebanaranai memiliki makna keharusan/kewajiban yang 

menyangkut takdir, aturan, syarat dan hal yang bersifat umum, 

sedangkan ungkapan ~nakerebaikenai memiliki makna 

keharusan/kewajiban yang bersifat subjektif, tidak terdapat hal yang 

mengandung syarat ataupun takdir. 

 

Kata kunci: ~nakerebanaranai, ~nakerebaikenai, analisis makna 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam buku ajar yang beredar dan digunakan oleh para pembelajar bahasa 

Jepang di Indonesia masih sedikit yang membahas secara detail tentang kedua 

ungkapan tersebut. Mungkin dikarenakan masalah waktu pengajaran yang terbatas 

dan harus mengejar target untuk mencapai tujuan pemahaman pembelajar sehingga 

tidak terlalu diberikan penjelasan tentang pemakaiannya. 
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1) 彼は私たちにお互いに助け合わなければならないとしばしば言う。
Kare wa watashitachi ni otagaini tasukeawanakerebanaranai to shibashiba 

iu. 

Dia sering mengatakan bahwa kami harus saling membantu. 

2) 人は皆法を守らなければならない。国王とても例外ではない。 

Hito wa mina hou o mamoranakerebanaranai. Kokuou totemo reigai 

dewanai. 

Manusia semuanya harus mematuhi peraturan. Raja juga tanpa 

pengecualian. 

3) 友達は助け合わなければいけない。 

Tomodachi wa tasukeawanakerebaikenai. 

Teman harus saling membantu. 

4) 彼にもうこれ以上飲まさないようにしなければいけない。 

Kare ni mou kore ijou nomasanaiyouni shinakerebaikenai. 

Kita harus melakukan sesuatu agar dia tidak minum ini lagi. 

 

Pada contoh kalimat di atas, pembelajar mungkin menganggap bahwa 

pemakaian ungkapan ~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai tidak berbeda dan 

memiliki arti sama yaitu ‘harus’ dalam bahasa Indonesia, namun jika diperhatikan 

bahwa ungkapan ~nakerebanaranai menyatakan sesuatu keharusan yang dilakukan 

karena tingkat kebutuhan yang wajib dengan mempertimbangkan situasi menurut 

pandangan umum, sedangkan ~nakerenaikenai menyatakan sesuatu keharusan 

yang dilakukan berdasarkan pandangan pribadi menurut pandangan umum hal 

tersebut merupakan keharusan. 

Bentuk pemakaian yang bervariasi ternyata masih membingungkan bagi 

pembelajar. Selama ini pula sepengetahuan penulis bahwa bentuk 

~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai adalah sama saja yaitu menyatakan 

ungkapan keharusan dalam bahasa Jepang, namun ternyata keduanya adalah 

berbeda. Tidak semua orang khususnya pembelajar bahasa Jepang yang 

mengetahui letak perbedaannya. Di samping itu dalam buku-buku ajar terkadang 

tidak menjelaskan secara terperinci dari kedua pola tersebut. Para pengajar juga 

tidak memberikan pengertian yang lebih terhadap makna dan pemakaian 

~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai dalam kalimat bahasa Jepang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah makna 

ungkapan ~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai, dan mengetahui bagaimana 

penggunaan ungkapan ~nakereba naranai dan ~nakerebaikenai dalam kalimat 

Bahasa Jepang. 
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Dilatarbelakangi oleh masih adanya pembelajar yang tidak dapat 

membedakan pemakaian dari salah satu jenis toui hyogen1 yaitu ~nakerebanaranai 

dan ~nakerebaikenai maka peneliti ingin meneliti tentang ungkapan 

~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai dalam bahasa Jepang sehingga dari hasil 

penelitian ini dapat membantu pembelajar bahasa Jepang dalam mempelajari 

ungkapan bahasa Jepang terutama kedua pola tersebut untuk lebih memudahkan 

memahami pemakaiannya dalam suatu kalimat. 

 

3) METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

yaitu mendeskripsikan tentang ungkapan keharusan atau toui hyougen dalam 

bahasa Jepang dengan mengumpulkan data-data tentang bentuk pola 

~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai dari sumber data lalu disusun, 

diklasifikasikan, dianalisa dan diinterpretasikan apa adanya. Metode deskriptif ini  

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual yang timbul 

dengan cara menjabarkan, memotret segala permasalahan yang dijadikan pusat 

perhatian peneliti dan dibeberkan begitu saja (Sutedi, 2009 : 58). Data dari 

penelitian ini diambil dari data jitsurei yaitu data yang merupakan kalimat asli 

bukan kalimat buatan dari peneliti. Semua data diambil dari novel dan  film asli 

berbahasa Jepang.  Kokoro, Anjel Note, Koi O Suru Hito Shinai Hito, Sora Ni 

Naritai, Nakanai Kimeta Hi,Bloody Monday, dan Ohitorisama. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan teknik dengan 

metode simak dengan teknik catat dan rekam. Peneliti menggunakan metode 

deskriptif dengan urutan pengumpulan data antara lain : peneliti menyimak atau 

mengamati penggunaan kalimat yang terdapat pola ~nakerebanaranai dan 

~nakerebaikenai. Selain itu dengan menyadap yaitu mendengar lewat film dari 

pemakaian bahasa dari sumber data. Penyimakan dengan metode simak bebas libat 

cakap yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan para penutur data. Dalam 

penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam proses pembicaraan orang-orang yang 

saling berbicara, baik dalam dialog, konversasi atau imbal wicara. Langkah 

selanjutnya adalah perekaman yaitu dilakukan ketika ada kalimat dari film yang 

harus dicatat untuk lebih memperjelas pemakaianbentuk ~nakerebanaranai dan 

~nakerebaikenai. Selanjutnya pencatatan yaitu dengan menulis atau mencatat pada 

kartu data lalu dilanjutkan dengan klasifikasi data dari kalimat yang diperoleh. 

 

 

 
1 Ungkapan yang menyatakan keharusan 
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4) KAJIAN TEORI 

Semantik dalam Bahasa Jepang disebut dengan imiron. Tanaka (1982 : 15) 

menyebutkan : 

意味論というのは「意味の意味」を規定するところから出発する。 

imiron adalah arti dari sebuah makna yang ditetapkan berdasarkan peraturan atau 

syarat yang sedang berlaku. 

Makna dalam pemakaian sehari-hari digunakan dalam berbagai bidang 

kehidupan. Makna sering disejajarkan dengan arti, gagasan, konsep, pernyataan, 

pesan informasi, maksud, firasat, isi, dan pikiran. Dalam bahasa Jepang, sinonim 

dikenal dengan istilah ruigigo, yang memiliki arti “hampir sama/mirip”. Menurut 

Sudjianto dan Dahidi (2007:3), sinonim merupakan beberapa kata yang memiliki 

bunyi dan ucapan yang berbeda namun memiliki makna yang sangat mirip. Meski 

dikatakan sama, akan tetapi makna dari kalimat yang menggunakan kata tersebut 

memiliki perbedaan. 

 Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sinonim dalam 

bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang memiliki pengertian dan batasan yang 

sama. Tidak ada sinonim yang semuanya sama persis, dalam konteks tertentu pasti 

ada perbedaannya meskipun kecil. Oleh karena itu, kata-kata yang bersinonim tidak 

dapat dipertukarkan secara bebas. Bila dipertukarkan secara bebas, maka akan 

berdampak pada perubahan makna maupun kesan. 

Dalam Bahasa Jepang, untuk menyatakan ungkapan keharusan digunakan 

verba bentuk kamus ditambah ~beki, ~nakerebanaranai, ~nakerebaikenai, 

~nakutewanaranai, ~naito ikenai dan sebagainya. Contoh :  

1. 学生は勉強しなければならない。 

Gakusei wa benkyoushinakerebanaranai. 

Siswa harus belajar. 

2. 親は子供のためにいきなければならない。 

Oya wa kodomo no tame ni ikinakerebanaranai. 

Orang tua harus hidup untuk anaknya. 

  Dalam Minna No Nihongo pel 17 (112) bentuk ~nakerebanaranai 

(nakerebanarimasen) digunakan pada waktu menunjukkan suatu kewajiban yang 

harus dilakukan tanpa memandang keinginan orang yang melakukannya. Ini bukan 

berarti penyangkalan. 

3. 薬を飲まなければなりません。  

Kusuri o nomanakerebanarimasen. 

Harus minum obat 

  Kahoru dan Yuuko (1996:232-233) menyebutkan bahwa pola 

~nakerebanaranai digunakan untuk ungkapan keputusan yang dibuat dengan rasa 
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tenang dan secara objektif. Bentuk ~nakerebaikenai terdapat poin sebagai syarat 

secara personal dan dipakai secara umum, namun di lapangan jika pola ini 

diucapkan secara langsung secara lisan kepada lawan bicara maka merupakan 

ungkapan yang terkesan memerintah dan dapat dikatakan sebagai permintaan kuat 

kepada lawan bicara supaya mengikuti apa yang diucapkan. 

4. 約束はま守らなければいけないよ。 

Yakusoku wa mamoranakereba ikenai yo. 

Janji harus ditepati ya. 

Goumaru (1995) dalam Jurnal Gakujutsu Giseki meneliti tentang toui 

hyougen bahasa Jepang saat ini yaitu ~nakerebanaranai dan ~beki. Bentuk 

~nakerebanaranai digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah menjadi takdir 

atau tidak dapat dipungkiri lagi, 

5. 人間はいつかは誰でも死ななければならない。 

 Ningen wa itsuka wa daredemo shinanakerebanaranai. 

Manusia suatu saat nanti pasti/harus meninggal dunia. 

Kalimat di atas menyatakan sesuatu yang mutlak harus/pasti terjadi dan 

tidak dapat diubah oleh siapapun karena berupa takdir tuhan yang tidak dapat 

diganggu gugat oleh manusia dengan cara apapun. 

~Nakerebanaranai juga digunakan untuk menyatakan peraturan yang harus 

ditaati masyarakat. Biasanya aturan dibuat untuk dipatuhi sehingga ketika tidak ada 

kepatuhan akan mengakibatkan adanya sanksi atau hukuman. 

6. 日本では、車は左側を通らなければならない。 

Nihon dewa, kuruma wa hidarigawa o tooranakerebanaranai. 

Di Jepang mobil harus melaju di sebelah kiri. 

Dalam kalimat di atas ada peraturan di Jepang bahwa ketika mengendarai 

mobil harus berada di jalur sebelah kiri,dan tidak boleh di jalur sebaliknya karena 

kalau tidak mentaati aturan maka akan menimbulkan ketidaktertiban atau 

kecelakaan lalu-lintas. 

Sedangkan ungkapan ~nakerebaikenai digunakan untuk hal-hal seperti 

keharusan yang subjektif dan sesuatu yang tidak disukai. Terdapat makna 

keharusan secara subjektif seperti yang dicontohkan pada kalimat berikut : 

7. 駅に着いたら、電話しなくちゃいけないよ。 

Eki ni tsuitara, denwa shinakuchaikenaiyo. 

Kalau sudah sampai di stasiun, harus menelpon! 

Makna yang lain adalah mengandung unsur ketidaksukaan dengan apa yang 

dibicarakan 
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8. あまり時間がないの。本当はここに来ちゃいけないんだけど、ち

ょっとした時間見つけて来たの。だからすぐに戻らなくちゃいけ

ないのよ。 

Amari jikan ga nai no. Hontou wa koko ni kicha ikenain dakedo, chotto 

shita jikan mitsukete kita no. Dakara suguni 

modoranakuchaikenainoyo. 

Tak ada waktu. Sebenarnya dilarang datang disini tapi waktunya 

tidaklah tepat. Jadi harus kembali.  

 

5) HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari analisa terhadap kalimat-kalimat yang menggunakan bentuk 

~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai, mengacu dari penelitian terdahulu 

(Goumaru : 1995), (Kahoru&Yuuko : 1996), (Iori : 2000), diperoleh hasil sebagai 

berikut :  

(1) そのくせ話はじめる時は、危篤の病人とは思われないほど、強い

声を出した。我々はもとよりふだん以上に調子を張り上げて、耳

もとへ口を寄せるようにしなければならなかった。(Kokoro : 136) 

Sonokuse hanashihajimeru tokiwa, kitoku no byounin towa 

omowarenaihodo, tsuyoi koe o dashita. Wareware wa motoyori fudan 

ijou ni choushi o hariagete, mimi moto e kuchi o yoseruyouni 

shinakerebanaranakatta. 

Ketika mulai berbicara, berteriak keras sampai tidak terasa sebagai pasien 

yang sakit keras. Pastinya  nadanya menegang lebih dari biasanya, dan 

harus mendekatkan mulut di dekat telinga.  

Dalam kalimat di atas bermakna perlu atau penting, yaitu penting harus 

mendekatkan mulut ke telinga untuk dapat mendengarkan perkataan sang ayah 

yang sakit keras. 

(2) また、男性であろうと、女性の部屋であろうと、そこにアルコー

ルが出たら、もう一段進むことを覚悟する必要があるでしょう。

特に、女性が男性の部屋でアルコールを勧められて二人で飲んだ

りしたら、女性はもう覚悟しなければならないと思うのです。
(KSHSH : 94) 

Mata, dansei de arouto, josei no heya de arouto, sokoni arukooru ga 

detara, mou ichidan susumu koto o kakugo suru hitsuyou ga aru deshou. 

Tokuni, josei ga dansei no heya de arukooru wo susumerarete futari de 

nondari shitara, josei wa mou kakugo shinakerebanaranai to omou no 

desu. 
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Dan kalau di kamar lelaki ataupun kamar wanita jika ada minuman 

alkohol disana, bukankah merupakan hal yang penting menyediakan hal 

yang setingkat lebih maju. Khususnya seorang wanita saya rasa sudah 

harus bersedia kalau ditawarkan minum minuman beralkohol berdua di 

kamar lelaki. 

Pada kalimat (2) pembicara berpendapat perlunya wanita dalam 

memperluas pergaulan dengan lelaki seperti mau diajak minum minuman 

beralkohol di kamar lelaki. Diucapkan oleh penulis untuk menyatakan 

pemikirannya tentang gaya hidup wanita masa kini. 

(3) 奥さんとお嬢さんと私の関係がこうなっているところへもう一人

男が入り込まなければならないことになりました。その男がこの

家庭の一員となった結果は、私の運命に非常な変化をきたしてい

ます。(Kokoro : 183) 

Okusan to ojousan to watashi no kankei ga kounatte iru tokoro e mou 

hitori otoko ga hairikomanakerebanaranaikotoni narimashita. Sono 

otoko ga kono katei no ichi in tonatta kekka wa, watashi no unmei ni 

hijou na henka o kitashiteimasu.  

Harus memasukkan lelaki lain ke tempat seperti ini ketika hubungan 

antara nyonya rumah, putrinya dan saya sudah sejauh ini. Lelaki itu 

menjadi bagian anggota keluarga dan hasilnya sungguh membawa 

perubahan pada hidupku. 

Sensei ingin mengajak temannya untuk tinggal bersama di rumah Nyonya. 

Dia merasa kasian pada temannya karena dia tidak memiliki siapa-siapa. Walau 

awalnya Nyonya rumah menolak memasukkan pria lain lagi untuk menyewa 

kamarnya, namun karena sensei terus memohon, maka diijinkanlah lelaki itu untuk 

tinggal di rumah itu. Sensei dengan perasaan tidak enak hati ketika mengajak 

teman prianya untuk tinggal bersamanya di rumah nyonya. 

(4) そしてあたしは、毎晩、店でスナモリと会う拷問にたえなければ

ならなかった。スナモリはストーカーのような粘着体質の行動で

あたしにまとわりつき、つきあおうと言った。(SNN : 75) 

Soshite atashi wa, mai ban, mise de sunamori to au goumon ni 

taenakerebanaranakatta. Sunamori wa sutookaa no youna 

nenchakutaishitsu no koudou de atashi ni matowaritsuki, tsukiaouto itta. 

Dan saya, setiap malam harus menahan pertemuan yang menyiksa dengan 

Sunamori di toko. Sunamori meliuk-liuk di depanku dengan gerakan 

badan yang lengket seperti mobil mogok dan mengatakan apakah mau 

berpacaran dengannya. 
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Pada kalimat (4), Pembicara yaitu seorang gadis merasa sangat terpaksa 

harus bertemu dengan lelaki yang menyukainya. Setiap malam si gadis harus 

bertemu lelaki itu di toko karena dia adalah pegawai kasir. Diucapkan oleh seorang 

gadis yang menceritakan kepada temannya bahwa dia merasa tersiksa dan kesal 

karena pertemuannya dengan Sunamori dengan gaya konyolnya itu. 

(5) 父は病気の性質として、運動を慎まなければならないので,床を上

げてからも、ほとんど外へは出なかった。(Kokoro : 61) 

Chichi wa byouki no seishitsu toshite, undou o 

tsutsushimanakerebanaranainode, yuka o agetekaramo, hotondo soto e 

denakatta. 

Ayah karena keadaan penyakitnya, harus hati-hati dalam bergerak, 

setelah bangun tidur pun, hampir-hampir tidak dapat pergi keluar. 

Bentuk ~nakerebanaranai + node merupakan sebuah alasan dimana sang 

ayah harus bergerak dengan hati-hati mengingat penyakitnya yang bisa saja tiba-

tiba kambuh. Kalimat tersebut bermakna suatu aturan yang harus ditaati, tidak 

boleh diremehkan. Ucapan si pemuda ketika menceritak kondisi ayahnya. 

Diucapkan dengan nada sedih dan pasrah. 

(6) 人件費を抑えるため、バイトを最低限しか雇わず夫婦でシフトに

入りっぱなしだったから、母が抜けると穴は大きい。両親はあた

しを頼っていた。経営はまだ苦しくて、人を雇うと生活を圧迫す

る。できるだけ家族が働いて節約しなければならないことはよく

わかっていたけど、あたしは拒みつづけた。(SNN : 65) 

Jinkenhi o osaerutame, baito o saiteigenshika yatowazu fuufuu de shifuto 

ni hairippanashi dattakara, haha ga nukeruto ana wa ookii. Ryoushin wa 

atashi o  tayotteita. Keiei wa kurushikute, hito o yatouto seikatsu o 

appaku suru. Dekirudake kazoku ga hataraite setsuyaku 

shinakerebanaranai koto wa wakatte ita kedo, atashi wa kobami 

tsuzuketa. 

Untuk menekan gaji pegawai, karena dishift antara suami istri dalam 

menggaji upah minimum kerja sampingan, kalau ibu tidak bekerja maka 

kebutuhan banyak. Orang tua mengandalkan saya. Karena manajemennya 

sulit maka menggaji orang adalah sebagai tekanan hidup. Saya 

memahami bahwa sedapat mungkin keluarga yang bekerja harus 

melakukan penghematan, namun saya menolaknya. 

Pada kalimat (6) ada aturan untuk berhemat dalam keluarga. Para orang tua 

pun mengajarkan hal yang sama, namun pembicara merasa itu sesuatu yang tidak 

bagus karena tidak enak kalau menginginkan sesuatu tapi kita tidak mampu 

memilikinya. Penulis sedikit tidak setuju dengan perintah orang tua untuk berhemat 
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dalam keuangan keluarga. Sedangkan pada (7) kalimat tersebut memiliki kesamaan 

makna yaitu peraturan yang harus dipatuhi ketika di danau yang udaranya mulai 

dingin maka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Keinginan kuat untuk 

segera meninggalkan danau sebelum kedinginan. 

(7) すこしひんやりした風が、上流の山から森の香りを水と一緒に連

れてくる。もうすぐ、また冬がくる。寒さで河の水に凍える前に

、やっておかなければならないことがあった。(SNN : 214) 

Sukoshi hinyarishita kaze ga, jouryuu no yama kara mori no kaori o mizu 

to isshoni tsurete kuru. Mousugu, mata fuyu ga kuru. Samusade kawa no 

mizu ni kogoerumae ni, yatte okanakerebanaranai koto ga atta. 

Angin yang sedikit sepoi-sepoi, membawa air beraroma hutan dari hulu 

sungai. Sebelum air sungai berubah dingin, harus meninggalkannya. 

(8) 二人は市のはずれから電車に乗ったが、車内ではほとんど口をき

かなかった。電車を降りるとまもなく別れなければならなかった

。(Kokoro : 81) 

Futari wa shi no hazurekara densha ni nottaga, shanai dewa hotondo 

kuchi o kikanakatta. Densha o oriruto mamonaku 

wakarenakerebanaranakatta.  

Berdua sampai di batas kota naik kereta, tetapi di dalam kereta hampir 

tidak berbicara. Dan setelah turun dari kereta, tidak lama kemudian harus  

berpisah. 

 

 Pada (8) antara pemuda dan sensei pergi berdua ke tempat yang 

tenang di daerah pedesaan. Mereka pulang pergi dengan menaiki kereta. Sepulang 

dari tempat itu di dalam kereta semua diam enggan membuka pembicaraan karena 

pemuda merasa tersinggung dengan ucapan sensei yang mengatakan bahwa semua 

orang bisa dikatakan silau dengan harta. Mereka harus berpisah karena tujuannya 

berbeda. Terdapat makna kewajaran dimana setelah mereka bersama, akhirnya 

karena harus pulang dengan jalur yang berbeda makanya mereka berpisah menuju 

rumah masing-masing. Pemuda menceritakan kejadian saat pergi bersama sensei. 

Ada perasaan tidak menentu dan tidak enak ketika harus saling diam meskipun 

duduk dalam bangku yang sama. 

(9) 私はそれまでにも何かしたくってたまらなかったのだけれども、

何もすることができないので、やむをえず懐手をしていたに違い

ありません。世間と切り離された私が、初めて自分から手を出し

て、いくぶんでも善い事をしたという自覚を得たのはこの時でし

た。私は罪滅ぼしとでも名づけなければならない、一種の気分に

支配されていたのです。(Kokoro : 267) 
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Watashi wa soremadenimo nanikashitakutte tamaranakattanoda 

keredomo, nanimo suru koto ga dekinainode, yamu o ezufutokorode o 

shiteitani chigai arimasen. Seken to kirihanasareta watashi ga, hajimete 

jibun kara te o dashite, ikubun demo ii koto o shita toiu jikaku o etano wa 

kono toki deshita. Watashi wa tsumihoroboshito demo 

nazukenakerebanaranai, isshu no kibun ni shihai sareteitanodesu. 

Saya sampai disitu pun tak tahan ingin melakukan sesuatu tapi karena tak 

dapat melakukan apapun, terpaksa harus sabar. Saya yang memisahkan 

diri dari kehidupan masyarakat, pertama kali membuka diri, meski hanya 

sebagian tapi saya sadar melakukan kebaikan. Meskipun saya sebagai 

penebus dosa, saya harus menamakannya sebagai dikuasai oleh semacam 

perasaan hati.  

Pada kalimat (9) Sensei merasa bahwa dia selama ini tidak banyak berguna 

bagi orang lain. Ketika ibu mertuanya sakit keras maka sensei memutuskan untuk 

merawatnya dengan baik sampai meninggal. Dari situlah dia merasa masih dapat 

melakukan kebaikan walau hanya sesuatu yang ringan. Kalimat ini memiliki makna 

kewajaran, hal yang biasa bahwa dia terbawa oleh semacam perasaan hati.  

(10) 私にはあなたのためにその寂しさ根元から引き抜いてあげるだけ

の力がないんだから。あなたは他の方を向いていきに手を広げな

ければならなくなります。(Kokoro : 24) 

Watashiniwa anata no tameni sono sabishisa o nemoto kara hikinuite 

agerudake no chikara ga naindakara. Anata wa hoka no hou o muite ikini 

te o hirogenakerebanaranakunarimasu. 

Bagi saya, karena tidak ada kekuatan untuk mencabut pangkal kesepian 

itu untukmu. Dan kamu harus merentangkan tangan untuk pergi ke arah 

yang lain.   

Dalam dialog di atas bermakna suatu syarat. Syarat menghilangkan 

kesepian serta kegundahan adalah mencari orang lain untuk membantu. Sensei 

merasa tidak dapat menolong mahasiswa atau pemuda itu dalam hal apapun 

termasuk untuk membantu mengatasi kesunyian yang dialaminya, sehingga sensei 

mengatakan bahwa pemuda itu harus pergi mencari orang lain yang bisa 

membantunya dan sensei berharap tidak lagi mendatanginya karena  sia-sia saja. Ini 

merupakan ucapan sensei pada pemuda agar tidak fokus ke arah satu titik saja. 

Kalimat (11) bermakna ada persyaratan yang harus dilakukan dalam 

mencapai sesuatu. Untuk mencapai kamar Sensei haruslah melewati ruangan yang 

seluas 4 tatami, jadi tidak bisa langsung dari pintu utama. Dengan malas dan lelah 

sensei harus melewati jalan panjang menuju kamar kosnya. 
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(11) 玄関を上がって私のいる所へ通ろうとするには、ぜひこの四畳を

横切らなければならないのだから、実用の点からみると、しごく

不便部屋でした。(Kokoro : 194) 

Genkan o agatte watashi no iru tokoro e toorouto suruni wa, zehi kono 

yon jou o yokogiranakerebanaranainodakara, jitsuyou no ten kara 

miruto, shigoku fuben heya deshita.  

Setelah naik genkan, bermaksud melewati tempat saya berada, karena 

harus melintasi jalan seluas 4 tatami ini,  kalau dilihat dari nilai praktis, 

merupakan ruang yang tidak praktis. 

(12) 「自由が来たから話す。しかしその自由はまた永久に失われなけ

ればならない」私は心のうちでこうくり返しながらその意味を知

るに苦しんだ。私はつづいてあとを読もうとした。その時病室の

方から、私を呼ぶ大きな兄の声が聞こえた。(Kokoro : 139) 

“jiyuu ga kitakara hanasu. Shikashi sono jiyuu wa mata eikyuu 

niushinawarenakerebanaranai” watashi wa kokoro no uchi de 

koukurikaeshinagara sono imi o shiru ni kurushinda. Watashi wa 

tsuzuiteato o yomouto shita. Sono toki byoushitsu no hou kara ,watashi o 

yobu ookina ani ga kikoeta. 

“Berbicara secara bebas. Tetapi kebebasan itu harus hilang lagi 

selamanya”saya sambil mengulang-ulang dalam hati sedih  memahami 

artinya. Saya bermaksud melanjutkan membacanya. Saat itu terdengar 

suara kakak lelaki tertuaku yang memanggil dari kamar ayah.  

Bentuk ~nakerebanaranai dalam kalimat ini bermakna takdir yang tidak 

dapat dipungkiri oleh pemuda tersebut. Sesuatu yang pernah ada pasti akan hilang. 

Si pemuda mencoba membaca surat dari sensei yang begitu panjang dan tebal. Di 

dalamnya sensei merasa bahwa suratnya kali ini adalah surat terakhir yang isinya 

menceritakan tentang siapa sebenarnya sensei serta kisah hidupnya yang selama ini 

dia tutupi. Semua telah dia tulis dalam surat tebal itu. Ada hal yang mengusik 

pemuda itu yaitu kata kebebasan yang akan berakhir. Itulah yang membuat dia 

risau dengan keadaan sensei. Ada rasa sedih dan gundah dengan kalimat yang 

diucapkannya, kesedihan akan kehilangan teman yang baik seperti sensei. Sensei 

memiliki perasaan sedih dan hilang harapan mengenai hidupnya.  

Makna yang lain dari bentuk ini adalah kewajiban yang ditetapkan sendiri 

bisa untuk diri sendiri ataupun orang lain dan kewajiban yang sesuai kaidah sosial 

masyarakat. 

(13) 私は自分の品格を重んしなければならないという教育からきた自

蓴心と、現にその自蓴心を裏切りしている物欲しそうな顔つきと

を同時に彼らの前に示すのです。(Kokoro : 178) 
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Watashiwa jibun no hinkaku o juunshinakerebanaranai toiu kyouiku kara 

kita jisonshin to, gen ni sono jisonshin uragiri shite iru monohoshisouna 

kaotsukito o douji ni karerano maeni shimesuno desu. 

Saya serentak menunjukkan di depan mereka raut muka yang seperti ingin 

memberontak terhadap  harga diriku saat ini, dan saya harus 

mempertahankan harga diriku sepanjang yang diajarkan untuk 

menghargakannya. 

Makna pada (13) adalah kewajiban yang harus dilakukan. Sensei begitu 

sakit hati dan marah ketika mengetahui bahwa ojosan menerima tamu lelaki di 

kamarnya. Walau pembicaraan mereka begitu tenang, tapi semua itu membuat 

sensei geram dan mencoba menanyakannya pada ojosan dan ibunya namun 

ternyata jawabannya kurang memuaskan, dan kedua ibu dan anak itu hanya tertawa 

saja. Inilah yang membuat sensei ingin marah tapi tetap menahan amarah ini untuk 

menjaga harga dirinya di depan ojosan dan ibunya. Sensei merasa kesal dan 

cemburu karena ada tamu lelaki di kamar ojosan. 

(14) 私がかってその選択について先生の意見を尋ねた時、先生はいい

でしょうと言った。狼狽した気味の私は、さっそく先生のところ

へ出かけて、私の読まなければならない参考書を聞いた。(Kokoro 

: 67) 

Watashiga katte sono sentaku nitsuite sensei no iken o tazunetatoki, 

sensei wa ii deshou to itta. Roubaishita kimi no watashi wa, sassoku 

sensei no tokoro e dekakete, watashi no yomanakerebanaranai sankousho 

o kiita. 

Ketika saya meminta pendapat Sensei tentang pilihan itu sensei 

mengatakan mungkin baik juga. Saya sebagai orang yang bingung tanpa 

menunda-nunda segera pergi ke tempat Sensei dan menanyakan buku 

referensi yang harus saya baca. 

Pada kalimat di atas bermakna kewajiban yang harus dilakukan untuk diri 

sendiri. Pada (14) Pemuda yang sedang bersemangat untuk menulis tesisnya datang 

menemui sensei dan mengajukan pertanyaan karena apa yang dia tulis erat 

hubungannya dengan keahlian sensei sehingga dia bertanya pada Sensei buku apa 

yang harus dibaca yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun tesisnya 

itu. Dengan penuh semangat dan senang, pemuda akan bertanya pada sensei demi 

kelancaran tesisnya. 

(15) これでは、いつまで経っても、自分から恋を打ち明けることはで

きません。だから、こういう場面では、程度はプライドを捨てて

かからなければいけないのです。そうしないと、始まるものも始

まらないというわけです。(KSHSHS : 54) 
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Koredewa, itsumade tattemo, jibun kara koi o akerukoto wa dekimasen. 

Dakara, kouiu bamen dewa, teido wa puraido wo 

sutetekakaranakerebaikenai no desu. Soushinaito, hajimarumono mo 

hajimaranai toiu wake desu. 

Disini kapanpun tidak akan dapat membuka diri untuk cinta. Oleh karena 

itu dalam kondisi seperti ini, harus membuang harga diri. Jadi merupakan 

apa yang dimulai dan apa yang tidak dimulai. 

Makna dari kalimat (15) adalah kebutuhan atau adanya kepentingan dalam 

bertindak. Ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang dia sendiri tidak 

menginginkannya, maka hal baik yang perlu dilakukan adalah menahan rasa malu, 

membuang jauh rasa gengsi dan membuang harga dirinya walau dia sendiri tidak 

menyukai kondisi tersebut. Diucapkan penulis ketika memberikan pendapat tentang 

rasa gengsi dalam hubungan pertemanan. 

(16) それに、正直なところ、彼氏がいると忙しくなるのも事実です。

週に、何回か会わなければいけないし、そうなれば着いていく服

をどうするかとうか。(KSHSH : 107) 

Soreni, shoujikinatokoro, kareshi ga iru to isogashikunaruno mo jijitsu 

desu. Shuu ni, nankaika awanakerebaikenaishi, sounareba tsuiteiku fuku 

wo dou suru ka tou ka. 

Dan lagi karena ketulusan, kalau punya pacar akan menjadi sibuk. Dalam 

seminggu karena harus bertemu beberapa kali, pakaian yang dikenakan 

sebaiknya bagaimana. 

 Kalimat di atas bermakna adanya kepentingan atau keperluan yang 

mengharuskan mereka bertemu. Untuk bertemu dengan seseorang dalam acara 

pertemanan, maka harus difikirkan bagaimanakah pakaian yang harus digunakan, 

dengan model pakaian yang seperti apa dan bagaimana pantasnya. Penulis 

menyatakan idenya agar orang harus memikirkan beberapa hal dalam berpakaian 

saat bertemu untuk kencan 

(17) みき ：私は働たらかなければいけない。家族ためにも。(NTK) 

Miki : watashi wa hatarakanakerebaikenai. Kazoku tameni mo.  

Miki : “Saya harus bekerja. Untuk keluarga.” 

Terdapat makna kewajiban pada kalimat (17). Sebagai orang yang 

sederhana dan bukan berasal dari keluarga kaya, Miki berkewajiban bekerja 

membantu perekonomian keluarganya. Sudah menjadi kewajiban seorang anak 

yang memiliki orang tua tunggal yang hanya diam di rumah, untuk bekerja menjadi 

tulang punggung keluarga. Diucapkan dengan penuh semnagat dan harapan untuk 

mencari uang guna menghidupi keluarganya. 
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(18) 私先生としてみんなの手本やららきゃいけなかったのに、ごめん

なさい。たいへんおせわになりました。どうもありがとうござい

ます。(Ohitorisama) 

Watashi sensei toshite minna no tehon yaranakyaikenakattanoni, 

gomennasai. Taihen osewani narimashita, doumo arigatou gozaimasu. 

“Sebagai guru, saya harus memberi contoh pada kalian, maafkan saya. 

Dan terimakasih atas bantuan kalian selama ini.” 

Dengan penuh penyesalan, seorang guru wanita berusia 38 tahun meminta 

maaf di depan seluruh muridnya  atas perbuatannya. Guru yang harusnya 

berkewajiban secara sosial untuk memberi teladan yang  baik pada anak didiknya. 

Pengajar yang  melakukan hal yang dianggap tidak pantas, akan menuai kritikan 

dan sebagainya. Satomi merasa melakukan kesalahan fatal sehingga dengan rasa 

penyesalannya dia meminta maaf dan bermaksud mengundurkan diri dari 

jabatannya sebagai guru.  

 

6) KESIMPULAN 

  Ungkapan ~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai memiliki fungsi yang 

sama sebagai toui hyougen yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘harus’. Tidak 

banyak perbedaan dalam makna dari kedua bentuk ungkapan tersebut. Dalam 

penelitian 60 data kalimat yang terdiri dari 44 data kalimat ~nakerebanaranai, 

dan 16 data kalimat bentuk ~nakerebaikenai setelah dideskripsikan akan terlihat 

makna dari masing-masing kalimat tersebut. Dari hasil penelitian ‘Ungkapan 

~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai dalam Bahasa Jepang’ dan dihubungkan 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka peneliti mendapatkan 

beberapa simpulan. Dari hasil analisis data penelitian ini ternyata mendukung 

teori sebelumnya. Simpulan itu adalah sebagai berikut : 

1.  Ungkapan ~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai memiliki makna antara 

lain kewajiban, keperluan. 

2. Dalam ungakapan ~nakerebaikenai terkandung makna keharusan, kewajiban 

dan keperluan namun sifatnya agak longgar, tidak seperti pada 

~nakerebanaranai 

3. Persamaan ungkapan ~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai adalah sebagai 

berikut : 

a. Ungkapan ungkapan ~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai sama-sama 

memiliki makna kewajiban baik itu kewajiban untuk diri sendiri atau untuk 

orang lain. 

b. Ungkapan ungkapan ~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai sama-sama 

memiliki makna perlunya dalam menaati suatu aturan. 

4. Perbedaan ungkapan ~nakerebanaranai dan ~nakerebaikenai adalah : 
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a. Ungkapan ~nakerebanaranai memiliki makna keharusan/kewajiban yang 

menyangkut takdir, aturan, syarat dan hal yang bersifat umum. 

b. Ungkapan ~nakerebaikenai memiliki makna keharusan/kewajiban yang 

bersifat subjektif, tidak terdapat hal yang mengandung syarat ataupun 

takdir. 
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ANALISIS PEMADANAN STRUKTUR DAN MAKNA KALIMAT PASIF  

TIDAK LANGSUNG (KANSETSU UKEMI) BAHASA JEPANG  

KE DALAM BAHASA INDONESIA 

 

RIDA ANUR RIAKE 

 

ABSTRAK 

Kalimat pasif dalam bahasa Jepang terbagi atas dua macam, salah 

satunya kalimat pasif tidak langsung atau yang disebut dengan kansetsu 

ukemi.Tidak bisa dipungkiri bahwa kalimat tersebut bisa saja ditemui 

dalam buku, novel atau komik berbahasa Jepang. Namun jika 

diperhatikan, hasil padanannya dalam kalimat bahasa Indonesia, 

mengalami perubahan bentuk serta makna yang berbeda, tidak 

selamanya berpadanan dalam bentuk kalimat pasif bahasa Indonesia. 

Hal tersebut mendorong munculnya permasalahan dalam hal 

pemadanan struktur dan makna kansetsu ukemi bahasa Jepang ke dalam 

bahasa Indonesia. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, maka 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik 

distribusional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, struktur dan 

makna kansetsu ukemi yang dapat dipadankan ke dalam kalimat pasif 

bahasa Indonesia adalah kalimat pasif yang menunjukkan kepemilikan, 

non-kepemilikan, dan menunjukkan kalimat dengan verba intransitif. 

Disamping itu, struktur dan makna kansetsu ukemi yang tidak dapat 

berpadanan dalam kalimat pasif bahasa Indonesia pun juga ada, 

meskipun tidak banyak, yaitu hanya pada kalimat pasif tidak langsung 

yang menyatakan keberadaan, perubahan dan non kepemilikan. 

 

Kata kunci:  Kalimat Pasif Tidak Langsung Bahasa Jepang (Kansetsu 

Ukemi), Kalimat Pasif Bahasa Indonesia, Pemadanan 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam berbagai bahasa, diatesis selalu dapat dikenal dengan baik karena 

biasanya memiliki pemarkah yang berwujud morfem terikat atau kata, dan dapat 

pula bervalensi dengan konstituen nomina dan verba. Namun ada juga pemarkah 

yang sifatnya hanya berupa susunan beruntun atau urutan unsur. Hal tersebut tentu 

tergantung pada karakter tiap bahasa. 
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 Seperti halnya bahasa Jepang, dalam bahasa Jepang kalimat pasif disebut 

judoubun. Kalimat pasif bahasa Jepang memiliki dua macam bagian yaitu kalimat 

pasif langsung (chokusetsu ukemi) dan kalimat pasif tidak langsung (kansetsu 

ukemi). Kalimat pasif langsung (chokusetsu ukemi) yaitu kalimat yang subjeknya 

diisi oleh orang ataupun benda yang berasal langsung dari objek kalimat aktif dan 

subjek tersebut dalam kondisi dikenai perbuatan. Sebaliknya, apabila kalimat pasif 

tidak langsung (kansetsu ukemi) maka yang menempati posisi subjek berasal dari 

luar, bukan dari objek pada kalimat aktif. Sebagai pemarkah dalam kalimat 

pasifnya ditandai dengan verba yang berakhiran –(r)areru.  

Hal yang serupa, kalimat pasif pun dapat pula dijumpai dalam bahasa 

Indonesia. Umumnya untuk menandai kalimat aktif atau kalimat pasif yaitu dengan 

melihat prefiks yang mengikuti verba. Dalam hal penggunaannya, kalimat pasif 

bahasa Indonesia sangatlah produktif. Berbanding terbalik dengan kalimat pasif  

bahasa Jepang, yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu saja. Oleh karena itu, 

terkait mengenai masalah pemadanan untuk kalimat pasif bahasa Jepang, maka 

hasil bentuk padanan kalimatnya dalam bahasa Indonesia beragam, khususnya pada 

bentuk pemadanan kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa Jepang 

yang sifatnya tidak hanya dapat dibentuk dari verba transitif tetapi juga dapat 

dibentuk dari verba intransitif, perhatikan contoh berikut ini. 

 

 (1) 僕が次郎に弟を殴られた  (Prihandari,2007:32) 

       Boku ga Jiroo ni otooto wo nagurareta 

      Adik saya dipukul  (oleh) Jiroo 

 

 (2)  雨に降られて、困った   (Sutedi,2004:77) 

                  Ame ni furarete,komatta 

                *(Saya) diturun oleh hujan 

                  karena (saya) kehujanan,repot 

 

            (3) サリさんは妹にさきに結婚された     (Prihandari,2007:31) 

                 Sari san wa imouto ni saki ni kekkon sareta 

                 Sari kedahuluanadiknyamenikah  

 

Dari tiga contoh di atas, diketahui bahwa kalimat pasif tidak langsung 

(kansetsu ukemi) setelah dipadankan ke dalam bahasa Indonesia mengalami 

perubahan bentuk serta makna yang berbeda. Kalimat pasif tidak langsung 

(kansetsu ukemi) kategori transitif  pada data (1) dan kategori intransitif pada data 
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(2) dapat dipadankan ke dalam bentuk pasif bahasa Indonesia, sedangkan kalimat 

pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) kategori intransitif pada data (3) berpadanan 

dengan struktur aktif bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tidaklah selamanya 

sebuah kalimat pasif tidak langsung memungkinkan untuk dapat dipadankan dalam 

struktur dan makna kalimat pasif pula dalam bahasa Indonesia, bisa jadi akan 

mengalami perubahan bentuk serta makna untuk dapat menghasilkan padanan yang 

berterima dalam bahasa sasaran yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan paparan 

tersebut di atas, timbulah dua pertanyaan masalah, yaitu sebagai berikut. 

1. Struktur dan makna kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa 

Jepang seperti apa yang dapat dipadankan ke dalam kalimat pasif bahasa 

Indonesia? 

2. Struktur dan makna kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa 

Jepang seperti apa yang tidak dapat dipadankan ke dalam kalimat pasif bahasa 

Indonesia? 

Dengan dua permasalahan tersebut, diharapkan mampu mendeskripsikan 

struktur dan makna kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa Jepang 

yang dapat dipadankan ke dalam kalimat pasif bahasa Indonesia. Serta mampu 

mendeskripsikan struktur dan makna kalimat pasif tidak langsung (kansetsu 

ukemi)bahasa Jepang yang tidak dapat dipadankan ke dalam kalimat pasif bahasa 

Indonesia. 

 

B. TEORI & HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan  kalimat 

pasif bahasa Jepang, diantaranya teori kalimat pasif yang dikemukakan oleh Kuno 

(1973), Higashinakagawa (1996), Koizumi (1993), dan juga Iori (2005), untuk teori 

kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa Jepang digunakan teori 

Higashinakagawa (1996) dan juga hasil penelitian Sutedi (2012). 

Teori Kuno (1973), teori Higashinakagawa (1996), teori Koizumi (1993) dan 

teori Iori (2005) banyak menjelaskan mengenai defenisi, pembentukan dan jenis-

jenis kalimat pasif dalam bahasa Jepang, dimana terdapat dua kelompok kalimat 

pasif , yaitu kalimat pasif langsung (chokusetsu ukemi) dan kalimat pasif tidak 

langsung (kansetsu ukemi). Kalimat pasif langsung (chokusetsu ukemi) berarti 

kalimat pasif yang subjeknya berasal langsung dari objek kalimat aktifnya dan 

menjadi sasaran atau mengalami langsung suatu tindakan. Sedangkan kalimat pasif 

tidak langsung (kansetsu ukemi) berarti kalimat pasif yang subjeknya berasal dari 

luar kalimat aktif tetapi mendapat pengaruh atas peristiwa atau perbuatan pelaku. 

Defenisi ini kemudian memperjelas pembentukan kalimat pasif bahasa jepang, 
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yaitu dapat dibentuk dari verba transitif dan verba intransitif. Kalimat pasif 

langsung hanya dapat dibentuk dari verba transitif, sedangkan kalimat pasif tidak 

langsung dapat dibentuk baik dari verba transitif maupun verba intransitif. Hal ini 

sesuai dengan defenisi yang terkandung dalam kalimat pasif tersebut. 

Lebih lanjut, teori yang digunakan untuk struktur dan makna kalimat pasif 

tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa Jepang menggunakan teori dari pola 

kansetsu ukemi Higashinakagawa (1996) dan Sutedi (2012). Adapun dari tujuh 

macam  kansetsu ukemi yang dikemukakan oleh Sutedi (2012) dan empat macam 

pola kansetsu ukemi yang dikemukakan oleh Higashinakagawa (1996), 

Hampir terdapat kesamaan bentuk, pembedanya hanya terdapat pada 

pengklasifikasian kalimat pasif tidak langsung, namun yang paling efektif  dan 

terperinci yaitu hasil penelitian kalimat pasif tidak langsung yang dikemukakan 

Sutedi (2012), dimana dalam hasil penelitiannya menghasilkan tujuh macam tipe 

kalimat pasif tidak langsung. Tujuh macam kalimat pasif tidak langsung tersebut 

yaitu tipe kepemilikan, tipe non-kepemilikan, tipe intransitif biasa, tipe keberadaan, 

tipe perpindahan, tipe transisional dan tipe perubahan.  

Teori yang digunakan untuk kalimat pasif bahasa Indonesia yaitu teori 

Alwi,dkk (2003), teori Badudu (1980), dan teori Verhaar (1978), Kaswanti (1984). 

Kalimat pasif bahasa Indonesia didefenisikan sebagai kalimat yang subjeknya 

merupakan tujuan dari perbuatan dalam predikat verbalnya (KBBI,2008:609). Ini 

berarti subjek dikenai perbuatan atau kejadian. Untuk mendapatkan defenisi serta 

batasan yang tepat mengenai kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, menurut Alwi, 

dkk (2003) bahwa pengertian kalimat pasif  harus dibatasi dengan tiga hal yaitu 

pada ragam verba yang menjadi predikat, subjek dan objek yang digunakan, serta 

bentuk verba yang digunakan dalam kalimat tersebut. Ragam verba bila dilihat dari 

perilaku sintaktis yang dapat menjadi predikat untuk dipakai dalam kalimat pasif 

bahasa Indonesia adalah verba transitif, baik ekatransitif maupun dwitransitif. Hal 

ini disebabkan karena verba tersebut adalah verba yang dilengkapi nomina sebagai 

objek, sehingga ketika terjadi pembentukan sebuah kalimat pasif maka objek 

tersebut dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Badudu (1980:107) 

menjelaskan bahwa objek dalam kalimat aktif transitif akan berubah fungsinya 

menjadi subjek dan dikenai pekerjaan oleh predikat kalimat itu. Maka dari itu, 

dalam kalimat pasif, subjek dan objek juga menjadi hal penting sebab perannya 

secara semantis pun akan berubah. Dilihat dari segi bentuk verba yang digunakan 

dalam pemasifan bahasa Indonesia, ada dua macam yaitu verba dasar dan verba 

berimbuhan 
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Alwi, dkk (2003) mengemukakan bahwa dalam pembentukan kalimat pasif 

bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan verba 

berprefiks di-, dan menggunakan verba tanpa prefiks di-. Untuk pembentukan 

kalimat pasif menggunakan verba berprefiks di-, menurut Alwi, dkk (2003) tahapan 

tersebut dilakukan dengan cara: a) mempertukarkan subjek  dengan objek, b) 

menggantikan prefiks meng- dengan di- pada verba, c) tambahkan kata oleh 

dimuka unsur yang tadinya subjek. Dari pembentukan kalimat pasif dengan cara 

pertama itu pun melahirkan konstruksi kalimat pasif berverba pasif di-. Lain halnya 

apabila subjek kalimat aktif berupa pronomina persona pertama dan kedua, maka 

kalimat pasif umumnya akan dibentuk dengan cara menghilangkan konstruksi 

meng- pada verba. Hal ini sama dengan pendapat  Badudu (1980), dan Kaswanti 

(1984) mengenai pelaku persona dalam kalimat pasif bahasa Indonesia.  

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sudaryanto 

(1992:62) metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan semata-mata 

berdasarkan fakta kebahasaan yang ada atau fenomena yang memang secara 

empiris hidup pada penuturnya. Dalam pengumpulan data, peneliti memperhatikan 

secara teliti objek yang akan dijadikan data yaitu berupa kalimat pasif tidak 

langsung (kansetsu ukemi) yang terdapat di dalam novel dan komik asli bahasa 

Jepang beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya yang 

dilakukan peneliti adalah melakukan teknik catat, mengumpulkan data dengan 

mencatat semua data yang diperkirakan merupakan kalimat pasif tidak langsung 

(kansetsu ukemi) bahasa Jepang beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. 

Setelah mencatat seluruh data yang diperkirakan merupakan kalimat pasif tidak 

langsung, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyeleksi data yang 

telah terkumpul, hal ini dilakukan guna memilah manakah yang masuk sebagai data 

kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa Jepang dan mana yang tidak. 

Penyeleksian data merujuk pada teori kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) 

yang dikemukakan oleh Higashinakagawa (1996) dan Sutedi (2012).  

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah 

dengan metode agih (distributional method) dengan teknik dasar bagi unsur 

langsung (BUL), yang kemudian dilanjutkan dengan teknik lanjutan salah satunya 

adalah teknik ganti (Sudaryanto, 1993). Pertama Menganalisis data kalimat pasif 

tak langsung (kansetsu ukemi) dan padanan bahasa Indonesianya dengan memilah-

milah bagian unsur kalimat menjadi  pelaku, objek atau sasaran yang dikenai 

perbuatan, verba, dsb. Pemilahan dilakukan melalui intuisi kebahasaan yang 

dimiliki (termasuk intuisi gramatika sebagai akibat pemahaman atas suatu teori) 
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yang kemudian disajikan melalui diagram pohon. Yang kedua yaitu pendeskripsian 

makna yang terdapat dalam kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) dalam 

bahasa Jepang dengan pemadanan makna kalimat pasif bahasa Indonesia,  

berikutnya disubtitusi dengan kalimat pasif bahasa Indonesia lainnya apakah masih 

berterima maknanya atau tidak, sehingga diketahui kalimat pasif tak langsung 

bahasa Jepang apa saja yang dapat dipadankan ke dalam kalimat pasif bahasa 

Indonesia dan kalimat pasif tak langsung bahasa Jepang apa saja yang tidak dapat 

dipadankan ke dalam kalimat pasif bahasa Indonesia. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menguraikan hasil pemadanan struktur dan makna 

kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa Jepang ke dalam Bahasa 

Indonesia. Penulis menganalisis masing-masing struktur dan makna kalimat pasif 

tidak langsung (kansetsu ukemi) bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dengan 

menggunakan teori-teori yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun dari tujuh 

macam  kansetsu ukemi, hanya diambil lima macam kalimat pasif tidak langsung 

(kansetsu ukemi) bahasa Jepang yaitu yang berkaitan dengan tipe kepemilikan, tipe 

non- kepemilikan, tipe intransitif biasa, tipe keberadaan dan tipe perubahan. Hal ini 

didasari atas beberapa pertimbangan diantaranya karena selama dalam masa 

pencarian data kansetsuukemi pada berbagai literatur yang ada, data-data yang 

terjaring hanya dapat memenuhi lima macam kansetsu ukemi, hasil dan 

pembahasannya sebagai berikut. 

 

1. Data Kalimat Kansetsu Ukemi Bentuk Kepemilikan 

(1) 買ったばかりで、私はジャイアンにひこうきをとりあげられたんだ   

(Doraemon Jpg: grafiti:63) 

    Katta bakari de, watashi wa jaian ni hikouki wo toriageraretanda 

       Setiap baru beli, selalu saja pesawatkudirampasjaian (Doraemon Ind: 

graffiti:63) 
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a. bahasa Jepang 

 
b. bahasa Indonesia  

 
 Pada data (1), melalui diagram pohon (1a) mengambarkan struktur kalimat 

pasif tidak langsung yaitu [Subj-wa + Pel –ni + Obj –wo + Predtrans], unsur utama 

pembentuk kalimat pasif terdiri dari kata watashi ’aku’ (nomina bernyawa) sebagai 

subjek (pengalam) sekaligus sebagai pemilik dari hikouki ‘pesawat’(nomina tidak 

bernyawa) sebagai objek (sasaran), kata Jaian ’Jaian’ (nomina bernyawa) sebagai 

pelengkap pelaku, verba pasif transitif toriageraretanda ’dirampas’ sebagai 

predikat. Subjek selaku pemilik atas nomina termilik hikouki merupakan orang 

yang mendapat pengaruh atau tindakan dari verba pasif transitif toriageraretanda 

‘dirampas’ yang dilakukan pelaku Jaian. Kalimat ini mengandung makna bahwa 

pesawat milikku diambil secara paksa oleh Jaian. Tindakan yang dilakukan oleh 

jaian ini menyebabkan kerugian (adversatif) bagi subjek. Dalam kalimat tersebut, 

subjek yang dikenai dampak adversatiflah yang dikedepankan sebagai unsur utama 

pembicaraan dalam kalimat pasif tidak langsung. 

 Padanan struktur kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) pada data (1) 

di atas dapat menjadi struktur kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, hal ini 

disebabkan karena struktur yang dihasilkan setelah dilakukan pemadanan ke dalam 
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bahasa Indonesia dapat sesuai dengan bentuk pasif bahasa Indonesia, yaitu 

termasuk ke dalam kalimat pasif berprefiks di-. Hal itu bisa dilihat pada diagram 

pohon (1b) yang menggambarkan runtutan padanan struktur kalimat pasif bahasa 

Indonesia, yang terdiri dari unsur utama yaitu nomina (bernyawa) watashi 

dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi kata ‘aku(persona)’ berfungsi sebagai 

subjek sekaligus sebagai pemilik dari hikouki ‘pesawat’ sebagai objek (nomina 

termilik/sasaran) yang kemudian dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi 

‘pesawatku’ dan diletakkan sebelum verba, verba pasif transitif toriageraretanda 

dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi verba pasif ‘dirampas’, dengan  

proses prefiks di- + rampas(Vtran)=’dirampas’ yang berarti melakukan jadi. Dalam 

padanan struktur kalimat pasif bahasa Indonesia, nomina termilik dari subjek 

(pengalam) yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh verba predikat yang 

ditonjolkan akibat dari peristiwa atau kejadian sehingga memberikan kesan pasif, 

selain itu prefiks di- yang melekat pada dasar kata ‘rampas’ juga lah yang 

membentuk verba pasif sehingga subjek dalam kalimat pasif dapat menjadi tujuan 

sasaran. Dengan demikian padanan struktur kansetsu ukemi tipe kepemilikan 

dipadankan ke dalam pasif bahasa Indonesia menjadi struktur [subj + di- Vtrans + 

(oleh) pel].  

 Dari segi makna dasar torarete berarti ‘dituntun’, yang dipadankan menjadi 

‘digandeng’. Dituntun memiliki makna membimbing dengan cara menggandeng 

tangan (KBBI,2004:1506), begitu pula kata ‘digandeng’ memiliki makna 

berbimbingan tangan (KBBI,2004:411). Kedua kata tersebut memiliki makna dasar 

yang serupa yaitu sama-sama menyatakan tindakan berpegangan tangan secara 

beriringan, dengan demikian dalam penggunaannya kedua kata tersebut dapat 

disubtitusi. Dengan demikian, padanan makna kalimat pasif tidak langsung di atas 

dalam bahasa Indonesia melahirkan makna gramatikal: tangan bermakna sasaran, 

toto bermakna pengalam adversatif, digandeng bermakna pasif, mama bermakna 

pelaku. Kalimat ini memiliki pengertian bahwa subjek (toto) menderita (adversatif) 

dengan tindakan mama yang mengandeng tangannya agar dapat terus berjalan agak 

cepat tanpa bisa sambil bercanda tawa.  Makna adversatif yang terkandung dari 

hasil padanan tersebut memiliki kesamaan dengan makna kalimat pasif tidak 

langsung bahasa Jepang. Perbedaannya, kalimat (1a) ‘watashi’ dijadikan topik atau 

fokusnya, sedangkan (1b) terletak pada ‘tangan’. 
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2. Data Kalimat Kansetsu Ukemi Bentuk Non-Kepemilikan 

 

(2)  (私は) のびたにくしんして作った飛行機をこわされた (suneo:189) 

(watashi wa) nobita nikushinshite tsukutta hikoukiwokowasareta 

  Apa boleh buat.., lagipula kapal milik mu (nobita) sudah rusak sih (187) 

 

a. bahasa Jepang 

 
b. bahasa Indonesia 

 
 

Pada data (2), melalui diagram pohon (2a) mengambarkan struktur kalimat pasif 

tidak langsung yaitu [Subj-wa + Pel –ni + Obj –wo + Predtrans], unsur utama 

pembentuk kalimat pasif terdiri dari kata Nobita ‘Nobita’ (nomina bernyawa) 

sebagai pelengkap pelaku, hokouki ‘pesawat’(nomina tdk bernyawa) sebagai objek 

dari verba pasif transitif kowasareta ‘dirusak’. Subjek dalam kalimat (2a) tidak 

disebutkan tetapi konteks membantu kita untuk dapat memahami siapa yang 

menjadi pengalam (dirugikan) akibat perbuatan pelaku. Dalam kalimat di atas 

meskipun tidak ada hubungan kepemilikan antara subjek dengan objek verba 

namun, perbuatan nobita yang merusak kapalnya itu sendiri dianggap sebagai 

perbuatan yang mengganggu (adversatif) bagi subjek, karena subjek (doraemon) 

menjadi repot dengan ulah pelaku tersebut, ia terpaksa harus mengeluarkan barang-

barang dari kantong ajaibnya. Dalam kalimat tersebut, subjek yang mengalami 
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keadaan atau peristiwa yang tidak menyenangkanlah yang dikedepankan sebagai 

unsur utama pembicaraan dalam kalimat pasif tidak langsung. 

 Padanan struktur kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) pada data (2) 

di atas dapat menjadi struktur kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, hal ini 

disebabkan karena struktur yang dihasilkan setelah pemadanan dapat sesuai dengan 

bentuk pasif bahasa Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kalimat pasif berverba 

dasar (jiyuudoushi) atau verba pasif tanpa prefiks di-. Hal itu dapat dilihat pada 

diagram pohon (2b) yang menggambarkan struktur kalimat pasif bahasa Indonesia, 

yang terdiri dari unsur utama yaitu nomina (bernyawa) Nobita dipadankan dalam 

bahasa Indonesia menjadi kata ‘mu’ (persona) sebagai pelaku dan diletakkan 

sebelum verba, verba pasif transitif kowasareta dipadankan dalam bahasa 

Indonesia menjadi verba dasar ‘rusak’, dengan  proses tanpa prefiks di- + rusak 

(Vtran)=’rusak’ yang berarti membuat jadi <rusak>, nomina (tidak bernyawa) 

hikouki dipadankan menjadi ‘pesawat’(nomina tdiak bernyawa) sebagai sasaran 

dari verba pasif tersebut. Dalam hasil padanan struktur kalimat pasif bahasa 

Indonesia (2b), sasaran yang dikenai perbuatan yang dinyatakan oleh verba 

predikat yang ditonjolkan sehingga memberikan kesan pasif. selain itu penggunaan 

verba bentuk dasar pun juga dapat membentuk verba pasif yang mengakibatkan 

subjekdikenai perbuatan (menjadi sasaran). Dengan demikian padanan struktur 

kansetsu ukemi tipe non-kepemilikan dipadankan ke dalam pasif bahasa Indonesia 

menjadi struktur [subj + (di)- Vtrans + (oleh) pel].  

Dari segi makna dasar kowasareta berarti ‘dirusak’. Dirusak memiliki makna sudah 

tidak sempurna (tidak baik, tidak utuh) lagi (KBBI,2004:1193). Kata tersebut 

dalam padanannya hanya menjadi kata ‘dirusak’ yang diambil dari makna dasarnya 

saja, karena penggunaan kata tersebut telah sesuai dengan situasi konteks dalam 

kalimat bahasa Indonesianya. Dengan demikian, padanan makna kalimat pasif 

tidak langsung di atas dalam bahasa Indonesia melahirkan makna gramatikal:  

kapal bermakna sasaran, saya bermakna pengalam adversatif, dirusak bermakna 

pasif, kamu bermakna pelaku. Kalimat ini memiliki pengertian bahwa subjek (saya) 

direpotkan (adversatif) oleh tindakan pelaku yang telah merusak mainannya 

sendiri. Makna adversatif yang terkandung dari hasil padanan tersebut memiliki 

kesamaan dengan makna kalimat pasif tidak langsung bahasa Jepang, 

persamaannya yaitu, kalimat (2a) dan (2b) ‘kapal’ dijadikan topik atau fokusnya. 

 

   (3)おれは君
きみ

に氷水
こおりみず

を奢
おご

られる因縁
いんえん

がないから(BC Jpg:38) 

Ore wa kimi ni koorimizu wo ogorareru inen ga nai kara 

Tidak ada alasan bagi mu untuk mentraktir ku es (BC Ind:100) 
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a. bahasa Jepang 

 
 

b. bahasa Indonesia 

 
 Pada data (3), melalui diagram pohon (3a) mengambarkan struktur kalimat 

pasif tidak langsung yaitu [Subj-wa + Pel –ni + Obj –wo + Predtrans], unsur utama 

pembentuk kalimat pasif terdiri dari kata ore ‘aku’ (nomina bernyawa) sebagai 

subjek (pengalam), kimi ‘kamu’ (nomina bernyawa) sebagai pelengkap pelaku, 

koorimizu ‘es’(nomina tdk bernyawa) sebagai objek dari verba pasif transitif 

ogorarete ‘ditraktir’. Subjek ore’aku’ merupakan orang yang mengalami keadaan 

atau peristiwa dari verba pasif koorimizu woogorarete ‘ditraktir es’ yang dilakukan 

oleh pelaku yaitu kimi ’kamu’. Kalimat itu mengandung makna bahwa peristiwa 

yang terjadi pada ku merupakan peritiwa diluar dugaan karena ditraktir es oleh mu 

tidak beralasan apapun. Ini berarti subjek direpotkan dengan tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku meskipun tidak ada hubungan kepemilikan antara subjek 

dengan objek dari verba sebagai predikat dan adanya argumen sanggahan yang 
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muncul dalam kalimat itu mempertegas bahwa dianggap merugikan (adversatif) 

bagi subjek. Dalam kalimat tersebut subjek yang menjadi pengalam lah yang 

dikedepankan sebagai unsur utama pembicaraan dalam kalimat pasif tidak 

langsung. 

 Hasil padanan struktur kalimat pasif tidak langsung pada data (3) di atas, 

muncul menjadi struktur dalam kaidah kalimat aktif bahasa Indonesia, hal ini 

disebabkan karena terjadinya perubahan urutan struktur serta bentuk verbanya  

berwujud aktif yaitu berprefiks men-. Pada diagram pohon (3b) di atas diuraikan 

runtutan struktur yang berbeda dari (3a). Nomina (bernyawa) kimi sebagai 

pelengkap pelaku pada kansetsu ukemi, setelah dipadankan ke dalam bahasa 

Indonesia menduduki fungsi subjek dan ditempatkan sebelum verba, Verba pasif 

ogorarete dengan objek koorimizu dipadankan menjadi verba aktif ‘mentraktir es’ 

dalam bahasa Indonesia, dengan proses prefiks men-+ traktir (Vtran)= ‘mentraktir’ 

yang berarti melakukan suatu tindakan <traktir>. Dalam padanan struktur kalimat 

tersebut, subjek yang melakukan perbuatanlah yang dikedepankan dalam 

pembicaraan sehingga memberikan nuansa aktif, selain itu juga prefiks men- yang 

melekat pada dasar kata ‘traktir’ membentuk verba aktif sehingga menjadikan 

subjek tidak sebagai sasaran ataupun pengalam melainkan sebagai pelaku 

perbuatan. Dengan demikian padanan struktur kansetsu ukemi tipe non- 

kepemilikan dipadankan ke dalam bahasa Indonesia menjadi struktur aktif yaitu 

[subj + me- Vtrans + objk+(oleh) + ket].  

 Dari segi makna dasar ogorarete berarti ‘dijamu’, yang dipadankan menjadi 

‘ditraktir’. Dijamu memiliki makna diterima kedatangan dan dihidangkan makanan 

(KBBI,2004:563), sedangkan ditraktir memiliki makna dibelikan (dibayarin) 

makanan atau minuman (di rumah makan) (KBBI,2004:1483). Kedua kata tersebut 

dapat disubtitusikan dan saling berpadanan makna karena menyatakan tindakan 

menyambut tamu dengan menghidangkan makanan atau minuman dengan gratis, 

bedanya kata ‘dijamu’ dipakai untuk situasi di rumah atau situasi yang lebih formal 

dan sopan oleh tuan rumah, sedangkan kata ‘ditraktir’ dipakai dalam situasi berada 

di kafe dengan situasi yang lebih santai. Dengan demikian, padanan makna kalimat 

pasif tidak langsung di atas dalam bahasa Indonesia melahirkan makna gramatikal: 

kamu bermakna pelaku, mentraktir bermakna aktif, aku bermakna peruntung. 

Kalimat ini memiliki pengertian bahwa subjek (kamu) melakukan perbuatan yang 

menguntungkan kepada aku sehingga aku bisa mempunyai eskrim. Makna 

kebaikan yang terkandung dari hasil padanan tersebut berbeda dengan makna yang 

terkandung dalam kalimat pasif tidak langsung bahasa Jepang. Perbedaannya, 
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kalimat (3a) ‘watashi’ dijadikan topik atau fokusnya, sedangkan (3b) terletak pada 

‘kamu’. 

 

3. Data Kalimat Kansetsu Ukemi Bentuk Intransitif Biasa 

(4) バカメ情
じょう

に流された(keroro2: 34) 

Bakame jou ni nagasareta 

           (gero) terbawa perasaan, dasar bodoh! (keroro2: 32) 

 

a. bahasa Jepang 

 
b. bahasa Indonesia 

 
Pada data (4), melalui diagram pohon (4a) menggambarkan struktur kalimat 

pasif tidak langsung bahasa jepang yaitu [(Subj-wa) + Pel-ni +Predintrans], unsur 

utama pembentuk kalimat pasif terdiri dari kata jou’suasana’ (nomina abstrak) 

sebagai pelengkap pelaku, dan verba pasif intransitif nagasareta ’terbawa’ sebagai 

predikat. Subjek dalam (4a) tidak disebutkan tetapi konteks membantu kita untuk 

tetap dapat memahami siapa yang mengalami kejadian yaitu aku(pembicara). 

Kalimat itu mengandung makna bahwa subjek mengalami kesedihan akibat hanyut 

dalam perasaan. Dalam kalimat tersebut, subjek (aku) yang mengalami peristiwa 

atau kejadianlah yang dikedepankan sebagai unsur utama pembicaraan dalam 

kalimat pasif tidak langsung. 
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Padanan struktur dan makna kalimat pasif tidak langsung pada data (4) di 

atas, dapat menjadi struktur kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, hal ini 

disebabkan karena struktur yang dihasilkan setelah dilakukan pemadanan ke dalam 

bahasa Indonesia dapat sesuai dengan bentuk pasif bahasa Indonesia yaitu termasuk 

dalam pasif berprefiks ter-. Hal itu bisa dilihat pada diagram pohon (4b) yang 

menggambarkan runtutan struktur kalimat pasif bahasa Indonesia, yang terdiri dari 

unsur utama yaitu  nomina (abstrak) jou dipadankan dalam bahasa Indonesia 

menjadi kata ‘suasana’ berfungsi sebagai pelengkap pelaku dan diletakkan setelah 

verba, verba pasif intransitif nagasareta dipadankan dalam bahasa Indonesia 

menjadi verba pasif ‘terbawa’, dengan  proses prefiks ter- + bawa 

(Vintran)=’terbawa’ yang berarti tidak sengaja <bawa>. Dalam padanan struktur 

kalimat pasif bahasa Indonesia, subjek yang menjadi pengalam atas peristiwa atau 

kejadian yang kurang mengenakkan (adversatif) menimpanya lah  yang ditonjolkan 

sehingga memberikan kesan pasif, selain itu prefiks ter- yang melekat pada dasar 

kata ‘terbawa’ membentuk verba pasif sehingga subjek dikenai peristiwa atau 

keadaan yang adversatif. Dengan demikian padanan struktur kansetsu ukemi tipe 

intransitif biasa berpadanan ke dalam pasif bahasa Indonesia menjadi struktur 

[(subj) + ter- Vintrans + pel]. 

 Dari segi makna dasar jou ni nagasareta berarti ‘terbawa perasaan’. terbawa 

memiliki makna tidak sengaja terlibat (dalam perkara, urusan) (http://kbbi.web.id/). 

kata terbawa tidak dapat disubtistusikan dengan kata teraliri, tergerus dan lain 

sebagainya karena nomina yang mengiringi verba itu tidak berkaitan dengan benda 

cair sehingga yang tepatnya adalah terbawa, yang dimaksud terbawa itu adalah 

perasaan. Dengan demikian, padanan makna kalimat pasif tidak langsung di atas 

dalam bahasa indonesia melahirkan makna: aku bermakna pengalam adversatif, 

terbawa bermakna pasif, jou bermakna pelaku. Kalimat ini memiliki pengertian 

bahwa subjek (aku) dibuat repot (adversatif) oleh pelaku  sehingga aku turut 

merasa sedih. Makna adversatif yang terkandung dari hasil padanan tersebut 

memiliki kesamaan makna dengan makna kalimat pasif tidak langsung bahasa 

Jepang. Persamaannya, kalimat (4a) dan (4b)’watashi’ dijadikan sebagai pokok 

atau fokus dalam kalimatnya.  

 

4. Data Kalimat Kansetsu Ukemi Bentuk Keberadaan 

 

(5)軍人に前にいられて..用心して！(keroro2: 66) 

           ..Gunjin ni kokkyou ni irareta youjinshite! 

         Waspada! serdadu sudah berada di perbatasan kita ..  
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a. bahasa Jepang 

 
b. bahasa Indonesia 

 
Pada data (5), melalui diagram pohon (5a) menggambarkan struktur kalimat 

pasif tidak langsung bahasa Jepang yaitu [Subj-wa + Pel-ni +Ket-ni +Predintrans], 

unsur utama pembentuk kalimat pasif  di atas terdiri dari kata Gunjin (nomina 

bernyawa) sebagai pelengkap pelaku, kokkyou ni ‘di kelas’ (ket. lokasi) sebagai 

ket.tempat, verba pasif intransitif irareta ’ada’ sebagai predikat. Dalam kalimat 

tersebut tidak disebutkan siapa subjek yang menjadi pengalam atas peristiwa atau 

kejadian yang pelaku lakukan, namun konteks membantu pembaca untuk dapat 

mengetahuinya. Kalimat itu mengandung makna bahwa subjek dibuat khawatir 

oleh tindakan serdadu yang sudah hampir tiba di dekat subjek. Pada akhirnya hal 

ini biasa merugikan (adversatif) subjek. Dalam kalimat tersebut, subjek (Kita) yang 

menjadi pengalam adversatiflah yang dikedepankan sebagai unsur utama 

pembicaraan dalam kalimat pasif tidak langsung. 

Padanan struktur kalimat pasif tidak langsung pada data (5) di atas, tidak 

menjadi struktur kalimat pasif dalam bahasa Indonesia sebab mengunakan verba 

berstruktur aktif. Hal itu bisa dilihat pada diagram pohon (5b) yang 

menggambarkan runtutan padanan struktur kalimat aktif bahasa Indonesia, yang 

terdiri dari unsur utama yaitu nomina (bernyawa) gunjin dipadankan dalam bahasa 

Indonesia menjadi kata ‘serdadu’ sebagai pelaku dan diletakkan sebelum verba 

aktif, kokkyou ni (ket.tempat) dipadankan menjadi ‘di perbatasan’, verba pasif 

intransitif irareta dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi verba dasar aktif 
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‘ada’(Vintran) yang memiliki arti ada di. Secara struktur, padanan kalimat ini 

menunjukan bentuk kalimat aktif dalam bahasa Indonesia karena hanya 

menggunakan bentuk verba dasar yang menunjukkan eksistensi sesorang sebagai 

pelaku predikat verbanya, sehingga kalimat ini mengedepankan pada aksi yang 

dilakukan pelaku. Dengan demikian padanan struktur kansetsu ukemi tipe 

keberadaan dalam bahasa Indonesia menjadi struktur [Sub+Ada (Vintrans)+ ket 

tempat]. 

Dari segi padanan makna, kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia  dapat 

menimbulkan makna aktif dan dapat juga bermakna pasif. Bermakna aktif, apabila 

tidak menfokuskan subjek sebagai sesorang yang menjadi pengalam atas peritiwa 

atau kejadian yang dibuat pelaku, jadi hanya menyatakan makna keberadaan atau 

kehadiran seseorang saja. Namun bermakna pasif apabila unsur subjek sebagai 

pengalam adversatiflah yang menjadi fokus utama sebagai orang yang dirugikan 

akibat tindakan pelaku. Dalam hal ini, hasil padanannya dalam bahasa Indonesia 

lebih mengacu pada makna gangguan (adversatif) bagi subjek, ini didukung pula 

oleh adanya argument pendukung ‘waspada’ yang mengindikasikan bahwa subjek 

(kita) merasa dirugikan akibat tindakan pelaku. Oleh sebab itu meskipun secara 

struktur tertuang dalam bentuk kalimat akif bahasa Indonesia, namun secara makna 

subjek sebagai pengalam adversatiflah yang dikedepankan sebagai sudut pandang 

pasifnya. Maka padanan makna kalimat pasif bahasa Indonesia ini sama dengan 

makna kalimat pasif tidak langsung bahasa Jepang. 

 

5. Data Kalimat Kansetsu Ukemi Bentuk  Perubahan 

 (6) 私は彼に健康
けんこう

になられても困
こま

るのよ侵略者
しんりゃくしゃ

に..(keroro2:61)  

Watashi wa kare ni kenkou ni nararetemo komaru no yo shinryakusha ni 

  justru gawat kalau dia sembuh!diakan penjajah.. (60) 

 

  



Rida Anur Riake : Analisis Pemadanan Struktur Dan Makna Kalimat Pasif…        67 

 

a. bahasa Jepang 

 
b. bahasa Indonesia 

 
Pada data (6), melalui diagram pohon (6a) menggambarkan struktur kalimat 

pasif tidak langsung bahasa Jepang yaitu [Subj-wa + Pel-ni +Ket-ni +Narareru 

Predintrans], unsur utama pembentuk kalimat pasif  di atas terdiri dari kata watashi 

‘saya’(nomina bernyawa) sebagai subjek, kare ’dia(laki-laki)’ (nomina bernyawa) 

sebagai pelengkap pelaku, kenkou ni ‘sehat’ (ket.sifat) sebagai tujuan, verba pasif 

intransitif nararete ’menjadi’ sebagai predikat. Kalimat itu mengandung makna 

bahwa tindakan yang dilakukan pelaku dengan menjadikan dirinya sehat membuat 

subjek (aku) menjadi takut, karena apabila pelaku itu dapat kembali pulih dari 

sakitnya maka sasaran (aku) akan diserang oleh pelaku. Dalam kalimat tersebut, 

subjek (aku) yang menjadi pengalam adversatiflah yang dikedepankan sebagai 

unsur utama pembicaraan dalam kalimat pasif tidak langsung.  

Padanan struktur kalimat pasif tidak langsung pada data (6) di atas, tidak 

menjadi struktur kalimat pasif dalam bahasa Indonesia sebab mengunakan verba 
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berstruktur aktif. Hal ini dituangkan dalam wujud diagram pohon (6b) yang 

menggambarkan runtutan struktur kalimat aktif bahasa Indonesia, yang terdiri dari 

unsur utama yaitu kare (nomina bernyawa) dipadankan dalam bahasa Indonesia 

menjadi kata ‘dia’ sebagai pelaku perbuatan diletakkan sebelum verba, verba pasif 

intransitif kenkou ni nararete dipadankan dalam bahasa Indonesia hanya dengan 

bentuk kata sifat ‘sehat’ tanpa diikuti oleh verba. Secara struktur, padanan kalimat 

ini tidak menunjukan bentuk kalimat pasif karena tidak ada proses pembentukan 

verba pasif, dalam padanan ini yang muncul hanya nomina yang bertindak sebagai 

pelaku perbuatan serta keterangan keadaan dari hasil perubahan yang dilakukan 

pelaku terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian padanan struktur kansetsu ukemi 

tipe perubahan (narareru) dalam bahasa Indonesia menjadi bentuk aktif dengan 

struktur  (S+Adj). 

Dari segi padanan makna, kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia  dapat 

menimbulkan makna aktif dan dapat juga bermakna pasif. Bermakna aktif, apabila 

kalimat tersebut difokuskan pada tindakan pelaku atas perubahan keadaan yang 

pelaku ciptakan untuk dirinya sendiri. Namun bermakna pasif apabila unsur subjek 

sebagai pengalam adversatif menjadi fokus utama sebagai akibat tindakan yang 

dilakukan pelaku untuk dirinya sendiri tetapi berdampak merugikan secara tidak 

langsung bagi orang lain sebagai penerima yang ditandai dengan adanya argumen 

pendukung yang menunjukan ketidak senangan subjek. Pada hasil padanan makna 

dalam kalimat bahasa Indonesia diatas (6b), maka dari segi makna dasar ‘kenkou ni 

narareru’berarti ‘jadi sembuh’, yang dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi 

kata ‘sembuh’. Kata ‘sembuh’ memiliki makna bebas dari sakit (menjadi sehat). 

kata tersebut kemudian dalam padanan bahasa Indonesia  dan tidak mengalami 

terubahan karena dianggap sudah tepat dipakai dalam kondisi  kalimat tersebut. 

Jadi , akibat tindakan pelaku mengalami perubahan kondisi menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, hal tersebut dirasa merugikan bagi subjek (si pembicara) yang dirasa 

sebagai gangguang (adversatif). Oleh sebab itu meskipun secara struktur tertuang 

dalam bentuk kalimat akif bahasa Indonesia, namun secara makna subjek sebagai 

pengalam adversatiflah yang dikedepankan sebagi sudut pandang pasifnya. Maka 

padanan makna kalimat pasif bahasa Indonesia ini sama dengan makna kalimat 

pasif tidak langsung bahasa Jepang. 

 

E. SIMPULAN 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai ‘Pemadanan Struktur 

dan Makna Kalimat Pasif Tidak Langsung (Kansetsu Ukemi) Bahasa Jepang ke 

dalam Bahasa Indonesia’, dengan dua permasalahan yang diangkat dalam 
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penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa struktur dan makna kalimat pasif 

tidak langsung yang dapat berpadanan ke dalam kalimat pasif bahasa Indonesia 

adalah kalimat pasif tidak langsung (kansetsu ukemi) bentuk kepemilikan, bentuk 

non-kepemilikan dan bentuk intransitif biasa yang berpadanan dalam bentuk pasif 

di-, pasif ter-, dan pasif ke|-an dengan makna adversatif yaitu untuk menunjukkan 

gangguan, kekecewaan, kerugian.  

 Sedangkan struktur dan makna kalimat pasif tidak langsung yang tidak 

dapat berpadanan ke dalam kalimat pasif bahasa Indonesia namun dianggap 

berpadanan dalam makna adversatif dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif 

bentuk non kepemilikan, bentuk keberadaan, dan bentuk perubahan.  

Adapun persamaan yang muncul ketika dilakukan pemadanan pada kedua bahasa 

tersebut yaitu: 

1. Dalam struktur kalimat pasif tidak langsung bahasa Jepang  dan bahasa 

Indonesia, unsur kata yang ditempatkan muka dalam runtutan unsur –unsur 

pembentuk kalimat pasif, maka biasanya menjadi topik atau fokus 

pembicaraan. 

2. Dalam struktur kalimat pasif tidak langsung bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia, subjek dan verba pasif  menjadi unsur ang paling dominan muncul 

dalam kalimat pasif. 

3. Makna adversatif yang terkandung dalam kalimat pasif tidak langsung bahasa 

Jepang dan bahasa Indonesia dapat diperoleh dari proses gramatikal, 

situasional, kontekstual ataupun argumen pendukung berupa ujaran yang 

menandakan kesan pasif adversatif  seperti: aduh, bahaya, huh, gawat dsb. 

Adapun perbedaan yang muncul dalam pemadanan kedua bahasa tersebut yaitu: 

• Dalam bahasa Jepang pemarkah yang melekat pada verba tidak semata-mata 

menjadi pembentuk kalimat pasif tidak langsung. Sedangkan dalam bahasa 

Indonesia, pemarkah yang melekat pada verba memegang peranan penting 

untuk melihat apakah subjek berperan sebagai pelaku perbuatan (dalam 

kal.aktif) atau subjek berperan sebagai sasaran atau pengalam atas peristiwa  

(dalam kal. pasif) yang dinyatakan oleh predikat verbanya.   
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PEMADANAN KATA JANAIKA DAN DAROU  

SEBAGAI PENGUNGKAP MODALITAS EPISTEMIK 

KE DALAM BAHASA INDONESIA 

 

NURUL INAYAH FAUZIAH 

 

ABSTRAK  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan pembelajar bahasa Jepang 

di Indonesia dalam memahami dan membedakan penggunaan janaika 

dan darou yang memiliki kemiripan dalam penggunaannya sebagai 

bentuk ungkapan konfirmasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan dan persamaan janaika dan darou sebagai 

pengungkap modalitas epistemik, khususnya pada penggunaannya 

sebagai bentuk ungkapan konfirmasi serta untuk mengidentifikasi 

padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa 

teknik simak dan catat, Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

metode agih dengan teknik ganti dan metode padan translasional 

dengan alat penentu berupa lange lain. Berdasarkan hasil analisis data, 

persamaan dan perbedaan janaika dan darou  dapat dilihat dari jenis 

konfirmasi yang diungkapkan serta tingkat keyakinan pembicara dan 

kawan bicara serta nuansa yang digambarkan dalam percakapan yang 

mengandung janaika dan darou. Selain itu, berdasarkan sasaran 

konfirmasinya, pada konteks kalimat yang mengandung janaika 

sasarannyamengacu pada pengetahuan pembicara, sedangkan darou 

mengacu pada pengetahuan kawan bicara. Adapun padanan katanya 

dalam bahasa Indonesia, yaitu berupa kategori fatis kan/bukan, ya yang 

menunjukkan ungkapan penegas serta beberapa pengungkap modalitas 

dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan makna ‘kemungkinan’, 

‘keteramalan’, dan ‘kepastian’ seperti mungkin, bisa, (saya) rasa/pikir, 

pasti dan tentu. 

 

Kata kunci : modalitas epistemik, kakunin youkyuu hyougen, janaika 

dan darou 
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A Pendahuluan 

 Dalam suatu percakapan adakalanya pembicara kurang mengetahui atau 

kurang meyakini kebenaran proposisi yang diutarakannya, sehingga ia mencoba 

mengkonfirmasi kebenaran pendapat maupun dugaan yang diutarakannya itu 

kepada kawan bicara.  

Salah satu subkategori modalitas yang mempersoalkan sikap pembicara 

yang demikian adalah modalitas epistemik, yakni modalitas yang menggambarkan 

kekurangyakinan pembicara terhadap kebenaran proposisi yang diutarakannya. 

Dalam bahasa Jepang, modalitas ini dikenal dengan istilah ninshiki no modaritii. 

Dalam ninshiki no modaritii  diketahui ada dua bentuk ungkapan yang cukup 

sering digunakan pembicara untuk menyampaikan dugaan maupun konfirmasi 

terhadap kawan bicara, yaitu janaika dan darou. Berikut ini contoh pemakaian 

janaika dan darou sebagai pengungkap modalitas epistemik dalam bahasa Jepang  

 

(1)  あそこに高いビルが見える{でしょう／じゃないか。}   

       Asoko ni takai biru ga mieru {deshou/janaika.} 

      ‘Di sana terlihat bangunan yang tinggi, kan?’    

(2) ほら、昔ここに本屋があった｛だろう／じゃないか。｝ 

Hora, mukashi koko ni hon-ya ga atta {darou/janaika}. 

   ‘Hei, bukankah dahulu di sini ada toko buku?’ 

(3)こんなところで遊んでたら、危ない｛だろう／じゃないか｝。 

Konna tokoro de asondetara, abunai{darou/janaika}. 

  ‘Kalau bermain di tempat seperti ini berbahaya, kan!’ 

(4)もしかして、君、嘘ついてる｛だろう／*じゃないか｝。 

Moshikashite, kimi, uso tsuiteru {darou/*janaika}. 

   ‘Jangan-jangan kamu bohong, ya?’ 

(5)もしかして、君、嘘ついてるんじゃないか。( =(4) ) 

    Moshikashite, kimi, uso tsuiterunjanaika. 

    ‘Jangan-jangan kamu bohong, ya?’ 

(Miyazaki, 2004:4,11) 
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Penggunaan janaika dan darou pada contoh kalimat (1) dan (2), satu sama lainnya 

menunjukkan hubungan yang dapat saling menggantikan dan diterapkan dalam satu 

konteks kalimat yang sama. Kalimat (1) menggambarkan sikap pembicara yang 

meyakini adanya suatu objek yang diketahuinya secara visual, kemudian 

mengkonfirmasikan mengenai apakah kawan bicara pun bisa menyadari 

keberadaan objektersebut. Selanjutnya,  kalimat (2) menggambarkan sikap 

pembicara yang berusaha membangunkan ingatan kawan bicara mengenai 

pengalaman di masa lalu yang mereka miliki bersama lantas memastikan akan 

kebenaran keyakinannya itu, kemudian pada kalimat (3) menggambarkan sikap 

pembicara yang berusaha untuk mengkonfirmasikan suatu perkara yang dianggap 

sudah selayaknya diketahui oleh kawan bicara. Sementara itu, kalimat (4) dan (5) 

menggambarkan sikap pembicara yang tidak yakin terhadap dugaannya mengenai 

suatu perkara, kemudian memastikan benar-tidaknya dugaan tersebut kepada 

kawan bicara yang dianggap mengetahui akan kebenaran dugaannya itu.  

 Pada kalimat (1) dan (2), baik janaika maupun darou menunjukkan bahwa 

penggunaan keduanya dapat saling dipertukarkan.Menurut Miyazaki (2004:11) 

penggunaan janaika dan darou dalam konteks kalimat di atas memiliki kemiripan 

makna, sehingga jika janaika dan darou saling dipertukarkan pun tidak 

menunjukkan perbedaan makna yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Hasunuma (1992:41) yang menyatakan bahwa keduanya memiliki karakteristik 

yang mirip, yakni penggunaannya dalam contoh kalimat di atas menunjukkan 

adanya upaya pembicara dalam membangun pengetahuan kawan bicara untuk 

memahami penjelasan yang disampaikannya. Dalam hal ini pembicara meyakinkan 

kawan bicara seraya mengarahkannya pada objek yang diutarakannya di tempat 

mereka berdialog saat itu.  

 Namun demikian, meskipun penggunaan janaika dan darou pada kalimat 

(3) dapat saling dipertukarkan, konteks kalimat ini menunjukkan adanya perbedaan 

makna yang digambarkan oleh kedua kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagai pengungkap modalitas epistemik, khususnya penggunaan janaika dan 

darou yang digunakan sebagai bentuk ungkapan konfirmasi, masih terdapat 

perbedaan nuansa tergantung pada konteks kalimatnya. Menurut Hasunuma 

(1995:401), penggunaan kedua bentuk ungkapan konfirmasi ini memiliki nuansa 

kecaman/kritik yang sangat halus perbedaannya, darou lebih memperlihatkan 

nuansa ‘mengingatkan’, sedang janaika cenderung memperlihatkan nuansa 

‘mendesak’. Selain itu, Miyazaki (2004:12) menegaskan bahwa perbedaan janaika 

dan darou ini dapat dilihat pada sasaran konfirmasinya, yakni janaika yang 

menunjukkan sasaran konfirmasi yang mengacu pada daya kognisi/pengetahuan 
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pembicara, sedangkan darou sasaran konfirmasinya mengacu pada daya 

kognisi/pengetahuan kawan bicara. 

 Hasunuma (1995:392) menggolongkan jenis kalimat (1) dan (2) ke dalam 

jenis ‘kyoutsuu ninshiki no kanki’ yaitu ‘konfirmasi’ yang menunjukkan saat 

pembicara memiliki keyakinan yang lebih unggul, sehingga ia berusaha 

mengkonfirmasi apakah kawan bicara juga mempunyai persepsi yang sama 

dengannya dan membenarkan persepsinya itu, sedangkan kalimat (3) termasuk ke 

dalam jenis ‘ninshiki keishiki no yousei’ yaitu ‘konfirmasi’ yang menunjukkan 

bahwa pembicara menuntut pembentukan pengetahuan pada kawan bicara 

berdasarkan asumsi bahwa jika kawan bicara memiliki daya kognisi maka sudah 

selayaknya untuk memiliki pengetahuan mengenai apa yang diutarakan pembicara.  

 Sementara itu, kalimat (4) memperihatkan penggunaan janaika yang tidak 

berterima secara gramatikal.  Hal ini dikarenakan sikap pembicara pada konteks ini 

menunjukkan ketidakyakinan terhadap apa yang dikemukakannya dan 

menyerahkan kepastian benar-tidaknya keyakinan itu pada respon kawan bicara 

yang dianggap mengetahui kebenaran dugaannya ini, karena pada kalimat tersebut 

menunjukkan adanya keterlibatan kawan bicara dengan isi konteks yang diujarkan 

pembicara. Karenanya, penggunaan bentuk njanaika seperti pada kalimat (5) 

cenderung lebih berterima, karena syarat utama penggunaan bentuk ungkapan 

konfirmasi yang seperti ini adalah adanya sikap pembicara yang menunjukkan 

ketidakyakinan. Pada dasarnya, njanaika memiliki sifat dasar yang sama dengan 

darou yang cenderung menunjukkan makna suiryou (dugaan). 

 Miyazaki (2004) menambahkan bahwa penggunaan darou pada  kalimat 

(1), (2), (3) dan (4) menunjukkan dua jenis ‘konfirmasi’, yakni “kikite isonkei” dan 

“kikite yuudoukei”. Jenis ‘konfirmasi’ yang pertama ditunjukkan oleh kalimat (4) 

dan (5) yang merupakan jenis konfirmasi yang mirip dengan kalimat tanya pada 

umumnya, yaitu pembicara mengharapkan respon yang berupa jawaban yes atau no 

dari kawan bicara. Sementara itu, makna kedua ditunjukkan kalimat (1) (2) dan (3) 

yang menunjukkan sikap pembicara yang berupaya untuk membangun pemahaman 

atau daya kognisi kawan bicara mengenai suatu perkara atau peristiwa. Singkatnya, 

pada kalimat yang menggunakan darou, pembicara bisa saja tidak memiliki 

keyakinan atau malah memiliki keyakinan dan berusaha untuk memastikan bahwa 

kawan bicara memiliki keyakinan yang sama. Sebaliknya, janaika termasuk ke 

dalam jenis konfirmasi “kikite yuudoukei” saja seperti yang ditunjukkan pada 

kalimat (1) (2) dan (3) yang menunjukkan sikap pembicara yang memiliki 

keyakinan, sedangkan bentuk njanaika  pada kalimat (5) termasuk ke dalam jenis 
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konfirmasi “kikite isonkei” cenderung menggambarkan sikap pembicara yang tidak 

memiliki keyakinan atas apa yang diungkapkannya.  

Sementara itu, padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk janaika dan 

darou yang ditunjukkan pada kalimat (1), (2), (3), (4) dan (5) menunjukkan adanya 

penggunaan kategori fatis yang berfungsi sebagai ungkapan penegas. Menurut 

Putrayasa (2008:62), kategori fatis adalah kategori yang bertugas memulai, 

mempertahankan, atau mengukuhkan pembicaraan antara pembicara dan kawan 

bicara. Kelas kata tersebut biasanya terdapat dalam konteks dialog atau wawancara 

bersambutan, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pembicara dan kawan 

bicara. Dalam hal ini, ditunjukkan dengan penggunaan kata kan, dan ya serta 

interogativa bukankah. Untuk lebih jelasnya perhatikan kalimat berikut. 

 

(6) Engkau jadi pergi, bukan? 

(7) Bukankah engkau mahasiswa? 

(8) Kan dia sudah tahu? 

(Putrayasa, 2008:59) 

 

Pada kalimat (6) dan (7), Bukan atau bukankah termasuk ke dalam jenis 

interogativa yang digunakan sesudah suatu pernyataan atau di awal kalimat untuk 

mengukuhkan proposisi dalam pernyataan tersebut (Putrayasa,2008:56). Kategori 

fatis kan pada kalimat (8) yang terletak pada akhir kalimat atau awal kalimat 

merupakan kependekan dari kata bukan atau bukankah dan tugasnya ialah 

menekankan pembuktian, sedangkan ya menekankan pada permintaan persetujuan. 

Akan tetapi, berdasarkan teori modalitas dalam bahasa Indonesia yang dipaparkan 

Alwi(1992), makna ‘penegasan’ tidak dikategorikan ke dalam jenis modalitas 

epistemik karena maknanya berhubungan dengan keadaan faktual yang 

menggambarkan sikap pembicara yang sudah mengetahui perkara yang 

diutarakannya itu. Dengan demikian, apakah hal ini berarti bahwa padanan kata 

janaika dan darou dalam bahasa Indonesia tidak ditunjukkan oleh penggunaan 

pengungkap modalitas epistemik dalam bahasa Indonesia? Berkenaan dengan hal 

itu, mari kita cermati bentuk ungkapan konfirmasi yang ditunjukkan pada kalimat 

(4) dan (5). 

Pada kalimat (4) dan (5) terdapat kata moshikashite yang termasuk ke 

dalam jenis fukushi (kata keterangan) dalam bahasa Jepang yang menunjukkan 

makna ‘kemungkinan’. Pada konteks di atas, moshikashite berpadanan dengan kata 

jangan-jangan yang termasuk ke dalam jenis pengungkap modalitas epistemik 

yang menunjukkan makna ‘kemungkinan’ (Alwi,1992:150). Meskipun kedua kata 
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ini memiliki kemiripan dari segi fungsi dan makna yang menunjukkan sikap 

pembicara yang ragu, namun perlu diketahui bahwa pemakaian moshikashite pada 

kalimat yang didalamnya terdapat njanaika dan darou merupakan jenis kalimat 

yang menggambarkan ungkapan konfirmasi (kakunin youkyuu hyougen). Hal ini 

menunjukkan bahwa janaika dan darou  bisa saja dipadankan dengan pengungkap 

modalitas epistemik dalam bahasa Indonesia. penggunaan darou dan njanaika pada 

kedua konteks ini menggambarkan sikap pembicara yang tidak memiliki 

keyakinan, yang juga merupakan syarat utama yang dipersoalkan oleh modalitas 

epistemik dalam bahasa Indonesia.  

Hal ini bisa saja diasumsikan bahwa janaika dan darou sebagai bentuk 

ungkapan konfirmasi ini bisa saja memiliki padanan kata dalam bentuk 

pengungkap modalitas epistemik  dalam bahasa Indonesia. Bagaimana pun juga, 

hal ini masih jadi permasalahan yang belum terjawab secara ilmiah bagi pembelajar 

bahasa Jepang di Indonesia.  

Dengan demikian, analisis terhadap pemadanan kata masing-masing kedua 

bahasa merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam pembelajaran bahasa 

Jepang di Indonesia, terutama pada beberapa kata yang memiliki kemiripan makna 

seperti janaika  dan darou. Oleh karena itu, berpijak pada asumsi tersebut penulis 

merasa perlu meneliti fenomena tersebut sehingga dapat mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan serta padanan kata janaika dan darou  khususnya 

penggunaannya sebagai pengungkap modalitas epistemik yang berfungsi sebagai 

bentuk ungkapan konfirmasi ke dalam bahasa Indonesia. 

 

B Metode Penelitian 

Penelitian ini ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data 

sekunder yang terdiri atas contoh kata atau kalimat yang diperoleh langsung 

sebagai hasil pengumpulan dari novel “Madogiwa no Totochan” yang dalam versi 

terjemahannya berjudul “Si Gadis Kecil di Tepi Jendela”, sedang komik yang 

digunakan merupakan tiga buah komik “Doraemon” edisi ‘cerita spesial’ yang 

berjudul “Kyouryuu” (Dinosaurus); “Zero ten-Iede” (Nilai 0 dan Pergi dari 

Rumah”; “Mirai-Uchuu” (Masa Depan dan Luar Angkasa) sebagai contoh kalimat 

yang konkret (jitsurei) dalam bahasa Jepang dan beberapa contoh kalimat buatan 

(sakurei).   

Data yang dihimpun dengan cara menyimak kalimat-kalimat yang 

mengandung kata janaika dan darou. Selanjutnya, kalimat-kalimat tersebut dicatat 

ke dalam kartu data dan dipilah berdasarkan kategorisasi pengungkap modalitas 

epistemik yang menunjukkan bentuk ungkapan konfirmasi (kakunin youkyuu 
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hyougen), kemudian diidentifikasi padanan kedua kata tersebut dalam versi 

terjemahan bahasa Indonesia. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode agih dengan teknik lanjutan berupa teknik 

ganti, yaitu metode yang alat penentunya berasal dari bahasa yang bersangkutan; 

serta metode padan, yaitu metode yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak 

menjadi bagian dari bahasa(langue) yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993:13). 

Pelaksanaan metode agih dilakukan setelah mengumpulkan data yang berupa 

kalimat yang mengandung kata janaika dan darou pada sumber data sebelumnya, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik ganti untuk mengetahui kadar 

kesamaan antar-unsur bahasa yang diteliti. Bila janaika menunjukkan sifat yang 

sejenis dengan darou maka keduanya dapat saling menggantikan atau saling 

digantikansehinggakonteks kalimat tersebut dapat diterima sebagai hasil 

penggantian. Adapun, pelaksanaan metode padan pada penelitian ini dilakukan 

dengan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP) dan teknik lanjutan berupa teknik 

hubung banding. Teknik pilah unsur menggunakan alat berupa daya pilah yang 

bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya (Sudaryanto, 1993:21). Selanjutnya, 

dilakukan teknik lanjutan yakni, teknik hubung banding antara unsur penentu yang 

relevan dengan semua unsur data yang ditentukan.  

 

C  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Hasunuma (1993) mengenai ‘Fungsi janaika dan darou sebagai 

marker dalam percakapan bahasa Jepang’ menyimpulkan bahwa janaika dan darou 

yng dapat dipertukarkan adalah jenis penggunaannya sebagai kyoutsuu ninshiki no 

kanki, yang kemudian pembahasannya dijabarkan lebih terperinci dalam 

penelitiannya tentang ‘Tindakan konfirmasi dalam percakapan’. Pada penelitian ini, 

pembahasan terfokus pada penggunaan janaika, darou dan yo ne sebagai ungkapan 

konfirmasi (Hasunuma,1995). 

 Hasunuma (1995:399) menjelaskan makna muasal darou sebagai ungkapan 

konfirmasi (suiryou kakunin), Makna turunan darou sebagai kakunin youkyuu 

hyougen terdiri dari ninshiki keishiki no yousei dan kyoutsuu ninshiki no kanki. 

Hasunuma juga menjelaskan mengenai penggunaan asli janaika sebagai ungkapan 

konfirmasi yaitu sebagai ninshiki seisei no apiiru, sedang makna turunannya sama 

seperti darou yang dapat digunakan sebagai ninshiki keishiki no yousei dan 

kyoutsuu ninshiki no kanki . 

  Hasunuma (1995:389) menyimpulkan bahwa baik janaika dan darou 
masing-masing memiliki karakteristik dasar dan turunan, yang kemudian pada 

karakter turunannya menunjukkan bahwa satu sama lain penggunaannya bisa saling 
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dipertukarkan. Namun demikian, penelitiannya ini tidak membahas mengenai 

bentuk njanaika yang pada faktanya menunjukkan karakter yang berbeda dengan 

janaika. 

 Sementara itu, tema penelitian Miyazaki (2004) adalah mengenai 

‘kebertukaran bentuk ungkapan konfirmasi’, membahas mengenai penggunaan 

darou, janaika, dan ne, serta kebertukaran di antara ketiganya. Secara umum, 

penelitian yang dilakukan oleh Miyazaki juga membahas mengenai penggunaan 

darou dibedakan menjadi dua jenis, yakni darou yang menyatakan dugaan 

(suiryou) dan yang menggambarkan konfirmasi (kakunin youkyuu). Sebagaimana 

hasil penelitian yang telah dikemukakan Hasunuma (1995) dan peneliti lainnya, 

Miyazaki pun berpendapat bahwa darou memiliki fungsi dasar untuk menyatakan 

‘dugaan’, sedangkan ‘konfirmasi’ dianggap sebagai bentuk jadian atau turunannya.

  

 Miyazaki memaparkan jenis ‘konfirmasi’ “kikite isonkei” (pola 

ketergantungan terhadap kawan bicara) dan jenis ‘konfirmasi’ “kikite yuudoukei” 

(pola memberikan instruksi/menuntun pengetahuan kawan bicara). Pada dasarnya, 

‘kikite isonkei’ itu sama dengan kalimat tanya pada umumnya, yakni fokus 

pembicara terhadap respon kawan bicara yg berupa jawaban yes atau no. 

Sedangkan pada ‘kikite yuudoukei’ lebih berfokus pada terbentuk atau tidaknya 

pemahaman atau daya kognisi kawan bicara. nodewanaika hanya bisa digunakan 

dalam bentuk ‘kikite isonkei’ saja, dan dewanaika hanya bisa digunakan pada 

bentuk ‘kikite yuudoukei’ saja. Sebaliknya, darou bisa digunakan pada kedua 

bentuk tersebut. 

 

D Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

 Pada penelitian ini penulis menemukan 29 buah contoh penggunaan kata 

janaika dan darou tersebut dari novel Madogiwa no Tottochan dalam versi bahasa 

Jepang dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, 4 buah contoh kalimat yang 

memakai kata darou, dan 25 buah contoh kalimat yang memakai kata janaika. 

Selain itu, ditemukan sebanyak 32 buah contoh yang diambil dari tiga seri komik 

Doraemon yang ditulis dalam versi bahasa Jepang dan terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia, terdiri dari 21 buah contoh kalimat yang memakai kata darou, 

dan 11 buah contoh kalimat yang memakai kata janaika.  

Kata janaika dan darou sebagai pengungkap modalitas epistemik 

termasuk jenis pengungkap modalitas yang sering kali digunakan dalam 

percakapan lisan sehari-hari. Salah satu keunikan yang dimiliki keduanya, yaitu 

penggunaannya sebagai ungkapan konfirmasi. Janaika dan darou yang digunakan 

sebagai ungkapan konfirmasi menunjukkan adanya kemiripan dalam hal makna 
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dan fungsi yang menggambarkan sikap pembicara terhadap tuturannya. 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada beberapa penelitian terdahulu, 

kesimetrisan keduanya dapat dilihat pada tingkat keyakinan pembicara maupun 

kawan bicara, sasaran konfirmasi, respon yang diharapkan pembicara, dan 

sebagainya.  

Berdasarkan kelas katanya, janaika digolongkan ke dalam kategori partikel 

akhir (shuujoshi), juga dikenal sebagai bentuk kalimat tanya negatif (hitei 

gimonbun). Berdasarkan teori yang dipaparkan Hasunuma (1995), penggunaan asli 

janaika sebagai kakunin youkyuu hyougen ditunjukkan pada jenis konfirmasi 

ninshiki seisei apiiru, atau bentuk konfirmasi yang mennggambarkan sikap 

pembicara yang menyerukan kawan bicara untuk memiliki persepsi/tanggapan 

yang sama dengan yang dimilikinya. Pada umumnya, penggunaan janaika dalam 

jenis ungkapan konfirmasi ini berpadanan dengan kategori fatis kan. Namun 

demikian, beberapa konteks kalimat yang mengandung janaika ini tidak secara 

langsung berpadanan dengan kategori fatis kan, namun menunjukkan adanya 

penggunaan pengungkap modalitas epistemik dalam bahasa Indonesia yang 

cenderung menunjukkan makna yang alami dan berterima dibandingkan dengan 

penggunaan kata kan. Beberapa konteks yang mengandung kata janaika 

menggambarkan kesan subjektif pembicara yang menunjukkan ‘keterkejutan’. 

Kesan subjektif lainnya yang ditunjukkan berupa perasaan kagum/takjub yang 

dirasakan pembicara terhadap suatu hal yang baru disadari atau diketahuinya. 

 

  (1) 「なんだ、いやかい?今晩、お母さんに、これを料理してもらってごら

ん?君たちが自分で手に入れた野菜だ。これで、家の人みんなの、お

かずができるんだぞ。いいじゃないか!きっと、うまいぞ!」(MT, 

1994:178) 

 “Nanda, iyakai? Konban, okaasan ni, kore o ryourishitemoratte goran? 

Kimitachi ga jibun de te ni ireta yasai da. Kore de, uchi no hito minna no, 

okazu ga dekirundazo. Ii janaika! Kitto, umai zo!” 

 “Bagaimana, nggak mau? Coba minta pada ibu untuk memasaknya nanti 

malam. Sayur-mayur ini hasil perjuangan kalian. Dengan itu bisa dibuat 

lauk untuk keluarga kalian. Bagus, kan? Pasti enak!” (TC,1988:97) 

 

   (2)  ドラえもん：未来の世界には、プラモはないの！ 

 Doraemon : “Mirai no sekai ni wa, puramo wa nai no! 

Doraemon : “di masa depan, tak ada mainan pra model (mainan rakitan 

terbuat dari plastik)” 
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のびた：こ、こまる！なんか作らないと、ぼくはうそついたことに

なる。あるじゃない！ 

Nobita : “Ko, komaru! Nanka tsukuranai to, boku wa uso tsuita koto ni 

naru... Aru janai!” 

Nobita : “aduuuh bagaimana, dong!? Kalau tidak membuat sesuatu, nanti 

aku dibilang pembohong! Nah... ada, ‘ kan?”  

ドラえもん：プラモじゃないんだけど…。地球セットだよ。

(DJ1,2004:25) 

Doraemon : “Puramo janaindakedo.., chikyuu setto da yo.” 

 Doraemon : “sebenarnya ini bukan pra model. Set 

bumi.”(DI1,1994:23) 

 

Pada kalimat (1) dan (2), penggunaan kategori fatis kan menggambarkan sikap 

pembicara yang cenderung bersifat subjektif, seperti pada kalimat (1) yang 

menunjukkan ekspresi pujian yang diutarakan pembicara (kepala sekolah) atas apa 

yang telah diraih kawan bicara (murid). Dalam hal ini, pemerolehan sayur itu 

dianggap sebagai suatu yang terpuji, karena hal ini berarti bahwa murid tersebut 

berhasil menjuarai perlombaan dan mendapatkan sayur tersebut sebagai hadiahnya. 

Sementara itu, pada kalimat (2) cenderung menggambarkan kesan subjektif yang 

dirasakan pembicara terhadap suatu perkara. Kesan yang bersifat subjektif itu 

berupa perasaan terkejut yang dirasakan pembicara saat menemukan suatu atau 

mengetahui hal baru yang selama ini tidak disadari keberadaannya. Dalam konteks 

yang mengandung kesan subjektif seperti ini, ada nuansa yang menunjukkan bahwa 

pembicara menuntut kawan bicara untuk merasakan kesan yang sama dengan apa 

yang dirasakannya. Singkatnya, pada kalimat (1) pembicara menuntut kawan bicara 

untuk merasa bangga terhadap pencapaian yang diraihnya, sedangkan pada tiga 

kalimat berikutnya menggambarkan sikap pembicara yang menuntut agar kawan 

bicara pun merasa terkejut atas apa yang baru diketahuinya. 

Selanjutnya, beberapa konteks kalimat yang mengandung janaika ini tidak 

secara langsung berpadanan dengan kategori fatis kan, namun menunjukkan adanya 

penggunaan pengungkap modalitas epistemik dalam bahasa Indonesia yang 

cenderung menunjukkan makna yang alami dan berterima dibandingkan dengan 

penggunaan kata kan. Di atas telah dipaparkan beberapa konteks yang 

menggambarkan kesan subjektif pembicara yang menunjukkan ‘keterkejutan’. 

Kesan subjektif lainnya yang ditunjukkan dalam konteks yang mengandung 

janaika juga dapat menunjukkan perasaan kagum/takjub yang dirasakan pembicara 

terhadap suatu hal yang baru disadari atau diketahuinya. 
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   (3)  これなら、勉強しながら、いつも旅行をしてるみたいじゃない。

(MT,1994:44) 

 Korenara, benkyoushinagara, itsumo ryokou o shiteru mitai janai. 

Kalau begini, rasanya selalu pergi piknik sambil belajar. (TC,1988:26) 

 

   (4)  トットちゃんは、涙でビショビショの貌をあげると、すこし、はずか

しそうに、いった。「先生、これ好き?」先生はいった。「いいじゃ

ないか。」このひとことで、トットちゃんの涙がとまった。

(MT,1994:205) 

 Tottochan wa, namida de bishobisho no kao o ageruto, sukoshi, 

hazukashisouni, itta. “Sensei, kore suki?”, sensei itta, “ii janaika.” Kono 

hito de, Tottochan no namida ga tomatta. 

 Totto mengangkat wajahnya yang basah dengan air mata lalu dengan malu-

malu bertanya, “Bapak menyukai ini?” Kepala sekolah menjawab, “Ya, 

Bapak pikir bagus.” Dengan satu kata ini berhentilah air mata Totto. 

(TC,1988:111) 

 

Pada kalimat (3), janaika tidak secara langsung berpadanan dengan kan, 

karena penggunaan ungkapan penegas seperti kan malah akan cenderung 

menggambarkan sikap pembicara yang memaksakan penilaian subjektifnya kepada 

kawan bicara. Padanan kata janai ditunjukkan dengan adverbia rasanya yang 

menunjukkan makna ‘keteramalan’ dalam modalitas epistemik bahasa Indonesia.  

Dalam hal ini, rasanya menggambarkan kesan pembicara (Totto) terhadap 

kondisi kelas yang unik berupa gerbong kereta. Bagi pembicara, fungsi kereta yang 

ia tahu selama ini adalah sebagai alat transportasi untuk bepergian ke tempat lain, 

termasuk piknik. Karena situasi ini dirasa berkesan bagi pembicara, maka 

pembicara mencoba membagikan pengetahuan tersebut kepada kawan bicara 

sehingga kawan bicara pun dapat merasakan kesan yang sama.  

Meskipun dalam konteks ini ada nuansa bahwa pembicara menuntut kawan 

bicara untuk merasakan kesan yang sama dengan yang dimilikinya, namun pada 

konteks ini penggunaan rasanya dianggap lebih alami dalam menggambarkan 

kesan pembicara. Dalam hal ini, pembicara seolah mengajukan pendapat subjektif 

yang diharapkan mendapat pembenaran dari kawan bicara, karena bisa saja kawan 

bicara tidak merasakan kesan yang sama dengan yang dirasakan pembicara. 

Pada kalimat (4), penggunaan janaika menggambarkan sikap pembicara 

seperti yang ditunjukkan pada kalimat (1). Jika pada kalimat sebelumnya padanan 
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kata janaika ditunjukkan oleh penggunaan kata kan, maka pada konteks ini 

padanan katanya berupa verba pikir yang termasuk ke dalam pengungkap modalitas 

epistemik bermakna ‘keteramalan’. Pada konteks ini, ujaran pada versi 

terjemahannya menggunakan kata bapak sebagai subjek, namun hal ini tidak 

berarti pengungkap modalitas ini diujarkan oleh subjek persona ketiga. Karena 

bapak pada konteks ini mengacu pada penuturnya sendiri (bapak Kobayashi). 

Pelabelan bapak kepada diri sendiri ini umumnya digunakan untuk menciptakan 

nuansa keakraban saat pembicara (orang tua/orang yang lebih tua) berbicara 

dengan anak kecil. Jika kata kan pada kalimat (1) memiliki kecenderungan untuk 

mendesak pemahaman kawan bicara, maka verba pikir pada kalimat (4) ini 

umumnya digunakan pada saat pembicara mengutarakan pendapatnya terhadap 

kawan bicara. Dalam hal ini, penggunaan verba pikir menunjukkan jawaban 

pembicara (bapak Kobayashi) yang memuji rambut kawan bicara (Totto) yang 

sebelumnya telah meminta pendapat/penilaian dari pembicara. 

 

 (5)  お別れの日、校長先生がいった。「どうだい。記念写真を撮ろうじゃ

ないか。」(MT,1994:129) 

 Pada hari perpisahan, kepala sekolah berkata, “Bagaimana kalau kita berfoto 

bersama untuk kenang-kenangan?” (TC,1988:71) 

 

  (6)   だから、校長先生は、みんなが、「賛成!」といったとき、こういっ

た。トットちゃんは一生懸命に聞いた。 

 「いいかい。上手にお話しようとか、そんなふうに思わなくていいん

だよ。そして話も、自分のしたいこと、なんでもいいからね。とにか

く、やってみようじゃないか?」(MT,1994:158) 

Karena itu pada waktu anak-anak menyatakan “Setuju!”, kepala sekolah 

berkata lagi dan Totto mendengarkan dengan sungguh-sungguh. “ingat, ya! 

Tidak usah berpikir harus bercerita dengan pandai. Ceritanya pun terserah 

semau kalian saja. Apa saja boleh. Pokoknya kita akan mencobanya.”  

(TC,1988:87) 

 

Penggunaan janaika pada kalimat (5) dan (6) menunjukkan sikap 

pembicara cenderung tidak menunjukkan kesan subjektif yang dirasakan pembicara 

seperti yang ditunjukkan pada contoh kalimat sebelumnya. Pada kalimat (5), 

menunjukkan makna ‘ajakan’, sedangkan kalimat (6) menunjukkan makna 

‘pernyataan tekad/kebulatan tekad’ yang diutarakan pembicara. Janaika pada 

kedua konteks ini tidak bisa dipadankan dengan kata kan yang cenderung 
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menunjukkan ungkapan penegasan, juga tidak tepat jika dipadankan dengan 

pengungkap modalitas epistemik bahasa Indonesia yang pada dasarnya 

menggambarkan sikap pembicara yang merasa yakin/tidak yakin. Namun 

demikian, kedua konteks ini memiliki nuansa yang menggambarkan sikap 

pembicara yang mendesak/menuntut kawan bicara untuk turut merasakan kesan 

maupun tekad yang dirasakan pembicara. 

Maka, berdasarkan pemaparan yang telah diberikan di atas, yang mengacu 

pada penelitian terdahulu, secara garis besar makna dan penggunaan janaika 

sebagai kakunin youkyuu hyougen bisa disimpulkan sebagai berikut. 

1. Untuk menyatakan suatu pendapat maupun penilaian yang bersifat subjektif, 

seperti ungkapan pujian. 

2. Untuk menyatakan kesan subjektif, baik berupa rasa terkejut, kagum/takjub 

yang dirasakan pembicara terhadap suatu perkara yang baru disadari atau 

diketahuinya. 

3. Untuk menyatakan sikap pembicara yang menuntut/mengajak kawan bicara 

agar turut merasakan kesan yang sama seperti yang dialami pembicara. 

4. Untuk menyatakan ajakan atau kebulatan tekad yang diutarakan pembicara. 

 

Sementara itu, berdasarkan kelas katanya, darou digolongkan sebagai salah 

satu jenis kopula (jodoushi) yang menyatakan dugaan (suiryou). Berdasarkan teori 

yang dipaparkan Hasunuma (1995), penggunaan asli darou sebagai kakunin 

youkyuu hyougen ditunjukkan pada jenis konfirmasi suiryou kakunin, atau 

konfirmasi yang berdasarkan pada dugaan. Bentuk konfirmasi untuk memastikan 

kebenaran dugaan pembicara atas informasi/kondisi yang dialami langsung oleh 

kawan bicara baik berupa pengetahuan, kesan maupun pendapat. Tidak jauh 

berbeda dengan janaika, pada umumnya penggunaan darou sebagai bentuk 

ungkapan konfirmasi ini berpadanan secara langsung dengan kategori fatis kan, ya, 

atau bukan, sebagaimana dapat dilihat pada contoh kalimat berikut. 

 

  (7) 家につくなり、トットちゃんは、ママにいった。「電車がくるの。ど

うやってくるか、まだ、わかんないけど。パジャマと、毛布。ねえ

、行っても、いいでしょう?」(MT,1994:88) 

 Uchi ni tsukunari, Tottochan wa, mama ni itta, “Densha ga kuru no. 

Douyattekuru ka, mada, wakannai kedo. Pajama to, moufu. Nee, ittemo, ii 

deshou?” 
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 Sesampainya di rumah, Totto minta izin kepada mama. “ Kereta listrik 

datang. Tapi belum tahu bagaimana cara datangnya. Piyama dan selimut. 

Boleh ya, saya pergi?” (TC,1988:49) 

 

  (8)  しずか：星の海すてき。 

 Shizuka :”Hoshi no umi suteki.” 

 Shizuka: “lautan bintangnya indah sekali.” 

のびた：きれいだろ。きてよかったろ。(DJ3,2004:139) 

Nobita : “Kirei daro. Kitetokattaro.” 

Nobita: “bagus ‘kan? Ada untungnya ikut ‘kan?” (DI3,1995:137) 

 

Pada kalimat (7), penggunaan kategori fatis ya menggambarkan sikap 

pembicara yang meminta perkenanan/persetujuan kawan bicara atas apa yang 

diujarkannya, sedangkan penggunaan kata kan pada kalimat (8) sebagai padanan 

katanya dalam bahasa Indonesia menunjukkan ungkapan penegasan. Penggunaan 

darou seperti pada kalimat (7), umumnya diungkapkan pembicara pada saat 

meminta ijin/perkenanan kawan bicara, sehingga penggunaan kata ya sebagai 

ungkapan yang digunakan untuk meminta persetujuan dianggap tepat karena 

memperlihatkan nuansa yang lebih alami. Pada (8) menunjukkan sikap pembicara 

yang meminta penilaian atau pendapat kawan bicara mengenai hal yang 

diutarakannya. Padanan kata kan pada konteks (8) memberikan nuansa seolah-olah 

pembicara memaksa kawan bicara untuk mempunyai penilaian yang sama 

dengannya. Meskipun pembicara menunjukkan sikap meminta penilaian, namun 

secara halus konteks yang seperti ini menggambarkan sikap pembicara yang 

membanggakan sesuatu yang dimilikinya atau dilakukannya.  

Sama halnya dengan janaika, beberapa konteks kalimat yang mengandung 

darou pun menunjukkan adanya penggunaan pengungkap modalitas epistemik 

sebagai padanan katanya dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan 

pada kalimat berikut ini. 

 

(9) 「これじゃ、授業にならない、ということが、お分かりでしょう？」話

してるうちに、先生は、かなり感情的になってきて、ママにいった

。(MT,1994:19) 

 “Kore ja, jugyou ni naranai, to iu koto ga, o-wakari deshou?” hanashiteru 

uchi ni, sensei wa, kanari kanjouteki ni natte kite, mama ni itta. 
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Guru Totto kemudian mengejutkan mama dengan ucapan bernada marah, 

“Mungkin Nyonya sudah mengerti, kalau begini terus saya tidak akan bisa 

mengajar.”(TC,1988:13) 

 

Pada contoh (9), padanan kata darou ditunjukkan dengan adjektiva 

mungkin yang termasuk ke dalam pengungkap modalitas epistemik bermakna 

‘kemungkinan’. Pada dasarnya, pembicara bisa saja yakin atau tidak yakin bahwa 

apa yang diujarkannya itu benar. Secara halus, pada konteks (9), padanan kata 

darou berupa adjektiva mungkin menggambarkan bahwa kemungkinan yang 

dikemukakan pembicara tersebut berasal dari anggapan pembicara sendiri.  Hal ini 

menyiratkan bahwa sebenarnya pembicara pun tidak yakin terhadap apa yang 

dikemukakannya. Kebenaran dugaan yang diutarakan pembicara ini ditentukan 

oleh respon kawan bicara yang dianggap mengetahui kebenaran dugaan tersebut. 

Konteks kalimat seperti ini, cenderung menggambarkan sikap pembicara yang 

tidak memiliki keyakinan dan lebih mengharapkan respon kawan bicara yang 

menunjukkan pembenaran.  

Karenanya, penggunaan darou yang seperti ini tidak dapat dipadankan 

dengan kategori fatis yang menyatakan penegasan. Penggunaan kata kan pada 

konteks (9) cenderung menunjukkan nuansa yang memaksakan anggapan 

pembicara.  

Jika pada kalimat sebelumnya sikap pembicara cenderung tidak yakin atau 

ragu-ragu, maka pada konteks kalimat berikut ini darou cenderung menyiratkan 

sikap pembicara yang memiliki kepastian/keyakinan.  

 

  (10)  のびた：なにおこってんの? 

 Nobita : “Nani okotten no?” 

 Nobita: “kenapa ibu marah-marah?” 

ママ：どうせきょうもちこくして、テストは０点で、たたされたん

でしょ。(DJ2,2004:129) 

Mama : “Douse kyou mo chikokushite, tesuto wa zero ten de, 

tatasaretandesho.” 

Mama: pasti hari ini pun kamu terlambat datang ke sekolah, dapat nilai 0 

lagi dan disuruh berdiri di luar kelas ‘kan? (DI2,1994:127) 

  

Pada contoh (10) menggambarkan sikap pembicara yang merasa yakin 

terhadap anggapan yang dimilikinya. Kata darou yang terdapat dalam keempat 

kalimat di atas dipadankan dengan kata pasti yang termasuk ke dalam jenis 
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pengungkap modalitas epistemik bermakna ‘kepastian’. Dalam hal ini, penggunaan 

kata pasti menggambarkan sikap pembicara (Mama) yang meyakini kebenaran 

dugaannya perihal kawan bicara (Nobita) yang memiliki keterlibatan dengan isi 

konteks/proposisi yang diutarakannya itu.  

Penggunan pasti yang ditunjukkan oleh kalimat di atas didasari oleh sikap 

pembicara yang memiliki intuisi bahwa informasi maupun dugaan/proposisi yang 

telah dimilikinya ini benar. Hal ini bisa saja terjadi akibat adanya faktor 

pembiacara yang sebelumnya sudah memiliki pengetahuan. Selain itu, ada faktor 

kedekatan/kekerabatan antara pembicara dan kawan bicara yang pada dasarnya 

sudah sangat mengetahui karakter masing-masing pihak. Pada kalimat (10), selain 

penggunaan kata pasti, padanan kata yang berupa kategori fatis kan pun digunakan 

dalam konteks tersebut. Dalam konteks ini, kan berperan untuk mengukuhkan 

kebenaran proposisi yang mengandung kata pasti. Jika padanan katanya hanya 

dinyatakan dengan kata kan saja, maka nuansa yang dimiliki konteks tersebut 

cenderung menunjukkan ketidakpastian. Sebagaimana telah dipaparkan di atas 

bahwa pada konteks kalimat yang mengandung darou yang berpadanan dengan kan 

cenderung menggambarkan sikap pembicara yang tidak yakin. 

Berdasarkan pemaparan beberapa konteks kalimat di atas, secara garis besar 

penggunaan darou sebagai kakunin youkyuu hyougen dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Untuk meminta ijin atau perkenanan dari kawan bicara. 

2. Untuk meminta penilaian kawan bicara. Dalam konteks terentu, menunjukkan 

nuansa yang menggambarkan sikap pembicara yang membanggakan diri. 

3. Untuk mengkonfirmasikan dugaan mengenai suatu perkara yang 

pembenarannya diharapkan dari respon kawan bicara yang dianggap 

mengetahui kebenarannya. 

4. Untuk menyatakan kepastian yang diutarakan berdasarkan intuisi pembicara 

yang dipengaruhi faktor kedekatan hubungan atau pengalaman dalam hidupnya. 

 

Setelah dilakukan analisis secara terpisah terhadap masing-masing kata 

yang menjadi objek penelitian ini, maka dengan mengacu pada penelitian terdahulu 

yang dijadikan sebagai landasan teori, diketahui secara lebih jelas dan rinci 

mengenai spesifikasi penggunaan masing-masing kata. Sebagaimana yang telah 

dipaparkan Hasunuma (1995) maupun Miyazaki (2004) pada penelitian terdahulu 

dapat disimpulkan bahwa persamaan paling mendasar yang dimiliki keduanya 

adalah penggunaannya sebagai bentuk ungkapan konfirmasi jenis kyoutsuu ninshiki 

no kanki dan kakunin keishiki no yousei, yang satu sama lainnya dapat saling 
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menggantikan. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari kadar keyakinan 

pembicara, sasaran konfirmasi yang diacu, serta nuansa yang digambarkannya 

dalam konteks kalimat. Penjelasan lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa 

konteks kalimat berikut ini. 

 

  (11) 「ねえ、先生って、いつも、あそこの川のそばの畠にいる、お百姓さ

ん｛じゃないの／だろう｝？」(MT,1994:230) 

 “Nee, sensei tte, itsumo, asoko no kawa no soba no hatake ni oru, 

ohyakushousan {janaino/darou}?” 

 “Bapak tentu petani yang selalu berada di ladang dekat kali itu, bukan?” 

(TC,1988:124) 

  

  (12) 「そうだよ。みんな、九品仏のお寺に散歩に行くとき、うちのそばを

通る｛じゃねえの／だろう｝?」(MT,1994:230) 

 “Sou da yo. Minna, Kuhonbutsu no otera ni sanpo ni iku toki, uchi no soba 

o tooru {janee no/darou}?” 

 “Ya, betul. Kalian kan selalu lewat samping rumahku kalau jalan-jalan ke 

Kohunbutsu.” (TC,1988:124) 

 

Pada contoh (11) dan (12), janaika berpadanan dengan kata bukan dan kan 

yang menyatakan penegasan. Pada kalimat (11), penggunaan bukan dipertegas 

dengan penggunaan tentu yang menyatakan makna ‘kepastian’, menandakan bahwa 

predikasi pada kalimat tersebut menggambarkan sesuatu yang sudah diketahui 

pembicara. Pada konteks tersebut menunjukkan bahwa pembicara (Totto) 

menyadari bahwa ia telah mengetahui perihal keberadaan kawan bicara (petani) 

berdasarkan pengalaman yang dimilikinya saat melewati ladang (tempat petani 

berada), kemudian memastikan kebenaran dugaannya tersebut pada kawan bicara. 

Selanjutnya, janaika yang terdapat pada contoh (12) menggambarkan sikap 

pembicara (Petani) yang yakin terhadap apa yang diutarakannya bahwa kawan 

bicara (Totto) selalu melewati rumahnya saat bermain. Sama dengan kalimat (11), 

penggunaan janaika pada konteks ini memungkinkan untuk dipadankan dengan 

kata tentu menunjukkan bahwa predikasi kalimat tersebut merupakan sesuatu yang 

sudah diketahui pembicara. Pada dasarnya, kedua konteks di atas menunjukkan 

bahwa pembicara mengingatkan kawan bicara mengenai pengalaman yang 

dimilikinya secara bersama di masa lalu, yakni kedua belah pihak satu sama lain 

secara tidak langsung pernah saling melihat dan bertemu di tempat yang diacu 

dalam ujaran (ladang). Kalimat (11) dan (12) ini termasuk ke dalam bentuk 
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konfirmasi jenis kyoutsuu ninshiki no kanki sehingga penggunaan janaika dalam 

kalimat ini dapat digantikan dengan darou. 

 

  (13) のびた：国というものには、王さまとか、首相とか大統領がいる｛じ

ゃん／だろう｝。ぼくが首相になろうと思うんだけど、ど

うかしら。 

 Nobita  : “Kuni toiu mono ni wa, ousama toka, shushou toka, 

daitouryou ga iru {jan/darou}. Boku ga shushou ni narou to 

omoundakedo, dou kashira.” 

Nobita :  “yang namanya Negara itu ‘kan… pasti ada raja atau perdana 

menteri atau presidennya… aku berkeinginan untuk menjadi 

seorang perdana menteri. Bagaimana menurut kalian?” 

 できすぎ：ま、いいんじゃないの。(DJ2,2004:48) 

 Dekisugi : “Ma, iinjanaino.” 

Dekisugi : “tak masalah ‘kan? “(DI2,1994:96) 

 

  (14) のびた：あれ...、その機械、いつか使った「宇宙救命ボート」｛じゃ

ない／だろう｝? (DJ2,2004:108) 

Nobita : “Are... Sono kikai, itsuka tsukutta ‘Uchuu kyuumei booto’ 

{janai/darou}?” 

Nobita: lho… ini kan pesawat penyelamat ruang angkasa yang pernah kita pakai 

beberapa waktu lalu? …(DI2,1994:106) 

 

 Pada kalimat (13), jan (janaika) berpadanan dengan kata kan yang 

dipertegas kepastian kebenarannya dengan penggunaan kata pasti. Pada konteks 

ini, pembicara menjabarkan sesuatu yang lazimnya diketahui masyarakat pada 

umumnya, termasuk kawan bicara. Pembicara (Nobita) merasa yakin bahwa kawan 

bicara (Dekisugi) mengetahui perihal pentingnya keberadaan seorang pemimpin 

seperti, raja, perdana mentri, atau presiden dalam suatu negara. Karena pada 

dasarnya suatu negara pasti memiliki pemimpin yang ditentukan berdasarkan 

bentuk pemerintahannya. Sementara itu, pada kalimat (14) menunjukkan sikap 

pembicara yang mengingatkan kawan bicara mengenai keberadaan suatu objek 

yang secara visual dapat terlihat oleh kedua belah pihak di tempat terjadinya 

percakapan. Pada konteks ini, janai berpadanan dengan kata kan yang 

menunjukkan penegasan.  

 Pada dasarnya, penggunaan janaika pada kalimat (11) sampai (14) termasuk 

ke dalam jenis konfirmasi kyoutsuu ninshiki no kanki yang penggunaannya dapat 
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saling menggantikan dengan darou. Secara garis besar, makna yang ditunjukkan 

kedua kata tersebut tidak menunjukkan perbedaan dan nuansa yang dimilikinya 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Untuk mengingatkan kawan bicara mengenai pengalaman di masa lalu yang 

dimiliki bersama baik oleh pembicara maupun kawan bicara. 

2. Untuk menyatakan suatu hal/perkara yang bersifat umum yang lazimnya 

diketahui oleh orang-orang pada umumnya. 

3. Untuk membangun kesadaran kawan bicara mengenai suatu objek yang 

ditunjukkan dan diketahui secara visual oleh pembicara di tempat terjadinya 

percakapan. 

 

 Penggunaan janaika dan darou sebagai bentuk konfirmasi jenis kakunin 

keishiki no yousei pun menunjukkan penggunaan keduanya yang dapat saling 

menggantikan. Namun, berbeda dengan jenis konfirmasi kyoutsuu ninshiki no 

kanki, penggunaannya pada jenis konfirmasi ini menyiratkan adanya perbedaan 

nuansa yang tipis. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita perhatikan beberapa 

konteks kalimat berikut ini. 

 

   (15) その男の子は、頭の毛をボリボリかきながら、まず、「えーと。」

といった。そしたら校長先生がいった。「ほら、君は、『えーと。

』っていったよ。話すこと、あった｛じゃないか／だろう｝。『え

ーと。』のつぎは、どうした?」すると、その子は、また頭をボリボ

リかきながら、「えーと、朝起きた。」(MT,1994:162) 

 Sono otoko no ko wa, atama no ke o boribori kakinagara, mazu, “E-to.” To 

itta. Soshitara kouchou sensei ga itta. “Hora, kimi wa, “E-to” tte itta yo. 

Hanasu koto, atta {janaika/darou}.”E-to” no tsugi wa, doushita?” suru to, 

sono ko wa, mata atama o boribori kakinagara, “E-to, asa okita.” 

Anak laki-laki itu sambil menggaruk-garuk kepalanya mulai bersuara 

“Eeeh.” Lantas kepala sekolah menyambung “Lihat kau sudah berkata 

‘Eeeh’. Telah ada ceritanya, kan? Setelah ‘Eeeh’ terus bagaimana?”Sambil 

menggaruk kepalanya lagi anak itu menyahut “Eeeeh, saya bangun pada 

pagi hari.” (TC,1988:89) 

 

 (16) 「じゃ、あなた、校長先生にうかがってごらんなさい、自分で。それ

と、あなたのパパのことを考えてみて?パパはヴァイオリンを弾く人

で、いくつかヴァイオリンを持ってるけど、ヴァイオリン屋さんじ
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ゃない｛でしょう／?じゃないか｝?そういう人もいるのよ。」

(MT,1994:29) 

 “Ja, anata, kouchou sensei ni ukagatte gorannasai, jibun de. Sore to, anata 

no papa no koto o kangaete mite? Papa wa baiorin o hiku hito de, ikutsuka 

baiorin o motterukedo, baiorinyasan janai {deshou/?janaika}? Sou iu hito 

mo iru no yo.” 

 “Kalau begitu, kau lebih baik bertanya langsung kepada Bapak Kepala 

Sekolah nanti. Juga coba kau ingat-ingat Papamu. Papa pemain biola dan 

mempunyai beberapa buah biola tetapi Papa bukan penjual biola kan? Jadi 

bisa saja ada orang seperti itu.” (TC,1988:18) 

 

Pada kalimat (15), adanya penggunaan kata hora menunjukkan sikap 

pembicara  yang mempunyai keyakinan mencoba membangun kesadaran kawan 

bicara  sehingga kawan bicara pun dapat meyakini apa yang diutarakannya itu. 

Penggunaan kata hora umumnya digunakan pada jenis konfirmasi kyoutsuu 

ninshiki no kanki, yakni pada saat pembicara mengutarakan konfirmasi seraya 

mengarahkan kawan bicara pada objek yang diketahuinya secara visual di tempat 

mereka berdialog. Namun, dalam konteks ini, objek yang ditunjukkan pembicara 

tersebut merupakan sesuatu yang abstrak (berupa gumaman) yang tidak bisa secara 

langsung diamati oleh kedua belah pihak, sehingga kata hora  ini lebih menyiratkan 

nuansa ‘mendesak’ anggapan pembicara kepada kawan bicara. Dalam hal ini, 

pembicara (bapak kepala sekolah) mencoba meyakinkan kawan bicara (anak laki-

laki) bahwa yang bersangkutan telah memiliki cerita, karena sebelumnya ia telah 

mulai menggumam yang diasumsikan bahwa kawan bicara akan meneruskan 

ujarannya setelah gumaman tersebut. Pada kenyataannya, belum tentu kawan 

bicara mempunyai anggapan yang demikian. Singkatnya, penggunaan janaika pada 

konteks ini menunjukkan sikap pembicara yang memiliki keyakinan, sebaliknya 

kawan bicara bisa saja memiliki keyakinan atau sebaliknya. Dalam situasi yang 

demikian, penggunaan janaika dapat digantikan dengan darou. Padanan katanya 

yang berupa kata kan menunjukkan ungkapan penegasan, yang dalam hal ini 

cenderung menggambarkan sikap pembicara yang mendesak pembentukan 

pengetahuan kawan bicara. Pada kalimat (16), Pembicara (Mama) yang sudah 

memiliki pengetahuan membangun kembali pengetahuan kawan bicara (Totto) 

mengenai suatu perkara yang diutarakannya, yaitu kenyataan bahwa ayahnya 

adalah seorang pemain biola dan bukan penjual biola. Dalam hal ini, Totto merasa 

ragu setelah melihat begitu banyak gerbong kereta di sekolah tersebut 

menyebabkan dirinya menganggap kepala sekolah sebagai orang stasiun. Maka, 
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Mama mendesak pengetahuan Totto dengan cara memberikan analogi berupa 

kondisi Papanya yang bisa disamakan dengan kondisi yang dimiliki kepala sekolah. 

Berbeda dengan kalimat (15), penggunaan darou pada konteks (16) ini memiliki 

nuansa yang menggambarkan sikap pembicara yang ‘mengingatkan’, karena pada 

dasarnya kawan bicara seharusnya sudah mempunyai pengetahuan sehingga 

penggunaan janaika yang cenderung menunjukkan nuansa memaksakan anggapan 

pembicara dirasa kurang tepatdan penggunaan darou dirasa lebih alami karena 

menunjukkan nuansa mengingatkan. 

 

 (17)   ズル木：ストップ!みんなのいくらきいてもいみないと思うな。 

 Sunoe :”sutoppu! Minna no ikura kiitemo imi nai to omouna.” 

 Zuruki : “stop! Mekipun kamu katakan itu, tak ada artinya!” 

のびた：どうしてだよ。 

Nobita :”Doushite dayo.” 

Nobita : kenapa? 

ズル木：本人が見たというだけじゃ、そんなのしょうこになるもん

か。中には、うそつきもいる｛だろう／*じゃないか｝。あ

わて者が流木
りゅうぼく

やひっくりかえったボートを、みまちがえた

のかもしれない。(DJ1,2004:42) 

Zuruki :”Honjin ga mita to iu dake ja, sonna no shouko ni naru monka. 

Naka ni wa, usotsuki mo iru {darou/*janaika}. Awatemono ga 

ryuuboku ya hikkurikaetta booto o, mimachigaeta no 

kamoshirenai.”  

Zuruki :“mereka hanya mengatakan melihatnya. Tapi, tak ada bukti sama 

sekali. Bisa saja mereka bohong, atau mungkin saja mereka keliru 

melihat perahu yang terbalik dan gelondongan kayu.” 

(DI1,1994:40) 

 

Pada contoh (17), padanan kata darou ditunjukkan oleh penggunaan kata 

bisa saja. Menurut Alwi (1992:266), pemakaiaan saja yang demikian dikendalai 

oleh proposisi atau peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya, atau informasi 

tersebut telah diketahui, terutama oleh kawan bicara. Dalam hal ini, pembicara 

(Zuruki) berupaya mengingatkan kawan bicara (Nobita) bahwa seharusnya kawan 

bicara pun mengetahui kebenaran perkara yang dikemukakannya. Namun 

demikian, penggunaan darou pada konteks ini tidak dapat digantikan oleh janaika. 

Karena, pada dasarnya sikap pembicara yang digambarkan pada konteks tersebut 

menunjukkan ketidakyakinan, sehingga janaika tidak tepat untuk digunakan. 
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 (18) ドラえもん：昼寝ばっかり!勉強とか、野球とか、することなんでもあ

る｛だろう／?じゃないか｝。 

Doraemon :”Hirune bakkari! Benkyou toka, yakyuu toka, suru koto 

nandemo aru {darou/?janaika}.” 

Doraemon: “nobita, tidur siang terus… sebenarnya kamu bisa belajar atau 

main baseball. Banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan 

‘kan?” 

 のびた：やる気しないよ。(DJ2,2004:75) 

 Nobita :”Yaruki shinai yo.” 

Nobita: “aku lagi nggak semangat…” (DI2,1994:75) 

 

Pada contoh (18) padanan kata darou ditunjukkan dengan kata bisa. 

Sebagai pengungkap modalitas epistemik yang menyatakan makna ‘kemungkinan’, 

bisa memiliki makna muasal ‘kemampuan’ dan ‘izin’. Akan tetapi, bisa yang 

terdapat dalam kedua kalimat di atas merupakan bisa yang menggambarkan sikap 

pembicara yang menyatakan kemungkinan terhadap perkara yang diutarakannya. 

Pada dasarnya, pembicara bisa saja yakin atau tidak yakin bahwa apa yang 

diujarkannya itu benar. Dalam hal ini, penggunaan darou pada contoh (18) 

menggambarkan sikap pembicara yang berusaha mengingatkan kawan bicara 

mengenai perkara yang seharusnya sudah diketahui dan mungkin dilupakan kawan 

bicara. Darou yang yang terdapat pada konteks ini dapat disubtitusikan dengan 

janaika, namun nuansa yang ditunjukkannya cenderung menggambarkan desakan 

atau nasihat. 

 Maka, berdasarkan pemaparan beberapa kalimat di atas, penggunaan 

janaika dan darou sebagai bentuk ungkapan konfirmasi jenis kakunin keishiki no 

yousei menunjukkan adanya perbedaan yang tipis di antara kedua kata tersebut. 

Pada dasarnya, bentuk konfirmasi ini menunjukkan nuansa kritik yang cenderung 

menyatakan sikap ‘mendesak’ pada konteks yang menggunakan janaika, dan 

menyatakan sikap ‘mengingatkan’ pada konteks yang menggunakan darou. 

 Menurut Miyazaki(2004), baik kyoutsuu ninshiki no kanki maupun kakunin 

keishiki no yousei, keduanya termasuk ke dalam jenis konfirmasi kikite yuudoukei 

yang pada umumnya menunjukkan sikap pembicara yang yakin. Akan tetapi, 

penggunaan darou pada konteks tertentu menunjukkan sikap pembicara yang tidak 

yakin. Pada konteks yang demikian, penggunaannya sebagai bentuk ungkapan 

konfirmasi termasuk ke dalam jenis kikite isonkei. Penggunaan darou yang seperti 
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itu dapat disubtitusikan dengan njanaika pada beberapa konteks kalimat yang akan 

dijabarkan berikut ini. 

 

 (19) トットちゃんは、ますます声をひそめていった。「だってさ、校長先

生って、ママいったけど、こんなに電車、いっぱい持ってるんだか

ら、ほんとうは、駅の人な｛んじゃないの／だろう｝?」

(MT,1994:28) 

 Tottochan wa, masumasu koe o hisometeitta. “Datte sa, kouchou sensei tte, 

mama itta kedo, konna ni densha, ippai motterundakara, hontou wa, eki no 

hito {nanjanaino/darou}?” 

Totto menjawab seraya lebih mengecilkan suaranya, “Tadi mama bilang 

kita mau bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Tapi ya Ma, orang itu 

punya begini banyak kereta listrik. Jadi sebenarnya ia orang stasiun, 

bukan?” (TC,1988:18) 

 

Pada kalimat (19), penggunaan kategori fatis bukan yang menggambarkan 

sikap pembicara yang menduga-duga bahwa asumsinya itu benar, namun demikian 

pembicara sebenarnya tidak juga merasa yakin akan kebenarannya itu. Pada contoh 

(19), pembicara (Totto) mengetahui bahwa dirinya akan bertemu kepala sekolah. 

Namun, karena ia melihat begitu banyak gerbong kereta di sekolah tersebut 

menyebabkan dirinya ragu kalau tempat itu adalah sekolah. Sehingga ia 

memastikan kembali kebenarannya ini pada kawan bicara (mama).  

 

(20)トットちゃんは、どうして光らないか、を考えた。そして、いった。

「お星さま、いま、寝てる｛んじゃないの／だろう｝?」(MT, 

1994:64) 

 Totochan wa, doushite hikaranaika, o kangaeta. Soshite, itta. “Ohoshisama, 

ima, neteru{njanaino/darou}?” 

 Di dalam hati, Totto bertanya-tanya mengapa bintang itu tidak bersinar. 

Kemudian ia mengungkapkan pendapatnya, “Mungkin bintang itu sedang 

tidur.”(TC,1988:37) 

 

 (21)学校に着いて、電車の教室に入ると、トットちゃんは。先にきていた

、山内泰二君に、すぐ聞いた。「ねえ、タイちゃん。この学校って、

校歌ある?」物理の好きな泰ちゃんは、とても、考え深そうな声で答

えた。「ない｛んじゃないかな／だろう｝?」(MT,1994:68) 
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 Gakkou ni tsuite, densha no kyoushitsu ni hairu to, Tottochan wa. Saki ni 

kiteita, Yamauchi Taiji kun ni, sugu kiita. “Nee, Taichan. Kono gakkou tte, 

kouka aru?” butsuri no sukina Taichan wa, totemo, kangaebukasouna koe de 

kotaeta. “Nai{njanaikana/darou}?” 

 Setibanya di sekolah, ia (Totto) memasuki kelas dan  langsung bertanya 

kepada Taiji Yamauchi yang telah duluan datang, “Taiji, sekolah ini punya 

lagu sekolah nggak?” Taiji yang gemar fisika itu menjawab dengan suara 

yang mencerminkan dirinya seorang pemikir serius, “Mungkin tidak ada.” 

(TC,1988:39) 

 

Pada kalimat (20) dan (21), padanan kata mungkin menggambarkan 

ketidakyakinan pembicara. njanaino dan njanaika diungkapkan pembicara sebagai 

jawaban atas pertanyaan kawan bicara.Ungkapan neterunjanaino yang diutarakan 

oleh pembicara (Totto) menunjukkan ketidakyakinan pembicara mengenai 

jawabannya tatkala kawan bicara (Sakko) menanyakan perihal keberadaan bintang. 

Demikian juga pada contoh (21), ungkapan Nainjanaikana menunjukkan sikap 

pembicara (Taiji) yang tidak yakin dengan jawaban yang diutarakannya atas 

pertanyaan kawan bicara (Totto). Pada dasarnya, sifat asli nodewanaika/njanaika 

yang menunjukkan ketidakyakinan pembicara pada ungkapan dugaan ‘suiryou’ 

tetap dipertahankan, sehingga menunjukkan makna bahwa pembicara tidak terlalu 

yakin dengan apa yang diungkapkannya, akan tetapi ia juga berusaha meyakinkan 

kawan bicara mengenai kebenaran pendapatnya itu. Oleh karena itu, penggunaan 

kata mungkin dirasa paling mendekati maknanya yang demikian. Adapun 

penggunaan njanaika ini menunjukkan fungsinya sebagai kikite isonkei ini 

memungkinkan untuk disubtitusikan dengan darou.  

Selanjutnya, mari kita perhatikan kalimat berikut. 

 

 (22) ちょっと、シーンとしてから、だれかがいった。「途中まで、大井町

線の線路を走ってきて、あそこの踏切から、はずれて、ここにくる｛

んじゃないの／だろう｝?」(MT,1994:86) 

 Chotto, shiin toshitekara, dareka ga itta. “tochuu made, Ooimachisen no 

senro o hasittekite, asoko no fumikiri kara, hazurete, koko ni 

kuru{njanaino/darou}?” 

 Sejenak suasana menjadi sunyi, lalu seseorang menambahkan, “Mungkin 

sampai pintu kereta di sana dia jalan ke atas lin Ooimachi, lalu keluar dari rel 

dan datang kemari.”(TC,1988:47) 
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 (23) もうひとりのだれかがいった。「じゃ、リヤカーで運ぶ｛んじゃない

かな／だろう｝?」(MT,1994:86) 

 Mou hitori no dareka ga itta. “Ja, riyakaa de hakobu{njanaikana/darou}?” 

 Ada juga yang berkata, “Jadi mungkin diangkut dengan 

gerobak?”(TC,1988:48) 

 

Penggunaan kata njanaika dalam kalimat (22) sampai (23) ini tidak jauh 

berbeda dengan penggunaannya pada kalimat (20) dan (21). Pada konteks tersebut 

menggambarkan percakapan antara pembicara dan kawan bicara (Totto dan kawan-

kawannya) yang mengemukakan pendapatnya masing-masing dan lantas 

memperdebatkan cara untuk mendatangkan kereta yang akan digunakan sebagai 

ruang belajar yang baru. Maka, dalam situasi yang demikian, penggunaan kata 

mungkin dianggap tepat.  

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, janaika dan darou yang 

memiliki kemiripan adalah jenis kikite yuudoukei (Miyazaki,2004), terutama yang 

maknanya serupa dengan jenis konfirmasi kyoutsuu ninshiki no kanki dan ninshiki 

keishiki no yousei yang dipaparkan Hasunuma (1995). 

 Namun demikian, kemiripan janaika dan darou tersebut tak lantas 

menjadikan keduanya selalu dapat disubtitusikan. Hal ini dikarenakan janaika lebih 

menunjukkan keterbatasan dalam penerapannya pada suatu konteks yang 

menunjukkan sikap pembicara yang memiliki keyakinan. Satu hal yang perlu 

diketahui bahwa pengungkapan konfirmasi dengan bentuk janaika, menunjukkan 

adanya perbedaan nuansa dengan penggunaannya dalam bentuk 

nodewanaika/njanaika. Meskipun keduanya menunjukkan sasaran konfirmasi pada 

pengetahuan pembicara, namun njanaika cenderung menggambarkan sikap 

pembicara yang tidak memiliki keyakinan sehingga penggunaannya lebih mirip 

dengan darou. 

Di atas telah disebutkan bahwa janaika dan darou yang termasuk ke dalam 

jenis kikite yuudoukeilah yang menunjukkan kemiripan. Di sisi lain, darou dan 

nodewanaika/njanaika pun menunjukkan kemiripan dalam penggunaannya sebagai 

jenis konfirmasi kikite isonkei. Hal ini dikarenakan sifat asli keduanya, baik 

njanaika maupun darou yang sama-sama menggambarkan dugaan ‘suiryou’. Maka, 

tidak jarang keduanya dianggap sebagai bentuk peralihan dari dugaan ‘suiryou’ ke 

arah konfirmasi ‘kakunin youkyuu’. Mekanisme terwujudnya 

nodewanaika/njanaika dan darou yang menunjukkan fungsinya sebagai ungkapan 

konfirmasi yang mirip ditunjukkan pada saat pembicara  memiliki dugaan tentang 

suatu perkara yang melibatkan kawan bicara di dalamnya, kemudian ia 
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menstimulus kawan bicara yang memiliki pengetahuan tentang benar-tidaknya 

dugaaan tersebut dengan mengkonfirmasikan hal itu pada kawan bicara. 

Singkatnya, fungsi keduanya sebagai ungkapan konfirmasi ‘kakunin youkyuu’ 

muncul akibat adanya proses kerjasama antara pembicara dan kawan bicara dalam 

menentukan benar-tidaknya dugaan tersebut.  

 Adapun perbedaan janaika dan darou dapat dilihat dari sasaran konfirmasi, 

yakni konfirmasi yang memakai kata darou berorientasi pada pengetahuan kawan 

bicara, sedangkan janaika dan njanaika berorientasi pada pengetahuan pembicara. 

Perbedaan lain yang ditunjukkan darou dan janaika/njanaika dapat dilihat pada 

konteks yang memperlihatkan pembicara yang mengkonfirmasikan kehendak atau 

maksud kawan bicara, atau pada saat pembicara meminta persetujuan/perkenanan 

kawan bicara mengenai suatu perkara. Pada kedua jenis ujaran yang demikian, 

hanya daroulah yang dapat digunakan. Jika janaika diterapkan pada kedua jenis 

ujaran tersebut, maka pada jenis ujaran yang pertama akan menunjukkan nuansa 

yang menggambarkan bahwa pembicara menyelidiki tingkah laku kawan bicara. 

Pada jenis ujaran yang kedua, penerapan janaika akan menggambarkan sikap 

pembicara yang seolah memberi saran, bukannya meminta perkenanan. Saat 

pembicara mengkonfirmasikan penilaian kawan bicara pun, janaika kurang tepat 

untuk digunakan karena jika dilihat dari sudut pandang kawan bicara, hal tersebut 

bernuansa memaksakan pendapat pembicara pada kawan bicara. Di sisi lain, 

penggunaan janaika cenderung menunjukkan sikap pembicara yang bersifat 

subjektif seperti kesan pribadi, ungkapan pujian, maupun pengutaraan pendapat.  

Di atas telah disebutkan bahwa padanan kata janaika dan darou sebagai 

‘kakunin youkyuu hyougen’ dalam bahasa Indonesia umumnya ditandai dengan 

kategori fatis kan/bukan dan ya yang menunjukkan penegasan. Pada beberapa 

konteks, kan muncul bersamaan dengan pengungkap modalitas epistemik, 

berfungsi sebagai penegas yang maknanya cenderung menunjukkan makna yang 

diwakili oleh pengungkap modalitas yang bersangkutan. Selain itu, tidak sedikit 

pula contoh kalimat yang hanya menunjukkan pemakaian verba pewatas atau 

adverbia yang termasuk ke dalam pengungkap modalitas epistemik bahasa 

Indonesia. Meskipun pada modalitas epistemik bahasa Indonesia tidak 

diklasifikasikan secara khusus mengenai ungkapan konfirmasi, padanan katanya 

yang berupa pengungkap modalitas epistemik dalam bahasa Indonesia ini dirasa 

cukup mampu mewakili makna yang terkandung dalam kata janaika dan darou 

sehingga maksud yang disampaikan dalam isi konteks lebih berkesan alami dan 

berterima secara gramatikal. Hal ini dikarenakan pengungkap modalitas epistemik 

pada kedua bahasa ini memiliki banyak kemiripan dari segi makna. Sebagaimana 



Nurul Inayah Fauziah: Pemadanan Kata Janaika dan Darou…     97 

 

telah dikemukakan Simatupang (2000:16), hal ini menunjukkan bahwa setiap 

bahasa memiliki sifat yang unik, yakni meski antara bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia memiliki aturan gramatikal yang berbeda, namun pada tataran semantik 

(makna) keduanya cenderung memperlihatkan kesamaan. 

Adapun, padanan kata berupa pengungkap modalitas yang dianalisa pada 

bab ini, terbatas pada klasifikasi makna epistemik yang dipaparkan Alwi (1992). 

Makna epistemik yang berpadanan dengan janaika dan darou terdiri dari makna 

‘kemungkinan’ yang meliputi penggunaan kata bisa/bisa saja, mungkin, sedangkan 

makna ‘ketermalan’ meliputi penggunaan rasa/rasanya, pikir, dan makna 

‘kepastian’ yang terdiri atas pasti dan tentu/tentunya. Namun demikian, ada juga 

konteks kalimat janaika dan darou yang tidak menunjukkan padanan kata secara 

spesifik, meskipun demikian terjemahannya menyirat kesamaan makna dengan 

konteks kalimat yang mengandung kata janaika dan darou sebagai bentuk 

ungkapan konfirmasi. 

 

E  Penutup  

 Janaika dan darou sebagai pengungkap modalitas epistemik termasuk jenis 

pengungkap modalitas epistemik jenis kakunin youkyuu hyougen menunjukkan 

adanya persamaan dari segi makna dan fungsi yang menggambarkan sikap 

pembicara terhadap tuturannya. Persamaan janaika dan darou sebagai pengungkap 

modalitas epistemik yang digunakan sebagai kakunin youkyuu hyougen 

ditunjukkan oleh penggunaannya sebagai bentuk konfirmasi jenis kyouutsuu 

ninshiki no kanki dan ninshiki keishiki no yousei, keduanya termasuk ke dalam 

jenis konfirmasi kikite yuudoukei yang pada umumnya menunjukkan  bahwa 

pembicara memiliki keyakinan. Sementara itu, penggunaan darou yang 

menggambarkan ketidakyakinan pembicara, makna dan fungsinya menunjukkan 

kemiripan dengan bentuk nodewanaika/njanaika yang digolongkan ke dalam jenis 

konfirmasi kikite isonkei.  

Perbedaan janaika dan darou dapat dilihat dari sasaran konfirmasi, yakni 

konfirmasi yang memakai kata darou berorientasi pada pengetahuan kawan bicara, 

sedangkan janaika dan njanaika berorientasi pada pengetahuan pembicara. 

Perbedaan lainnya ditunjukkan oleh kadar keyakinan yang dimiliki pembicara, 

yakni pada kata darou pembicara bisa saja yakin atau pun tidak yakinsedangkan 

janaika menunjukkan sikap pembicara yang memiliki keyakinan, dan njanaika 

menggambarkan sikap ketidakyakinan. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari nuansa 

yang tergambar dalam konteks kalimat, yakni penggunaan janaika cenderung 

menunjukkan sikap pembicara yang bersifat subjektif seperti kesan pribadi, 

ungkapan pujian, maupun pengutaraan pendapat. Sementara itu, pada konteks 
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kalimat yang memperlihatkan sikap pembicara yang mengkonfirmasikan kehendak 

atau maksud kawan bicara, atau pada saat pembicara meminta 

persetujuan/perkenanan kawan bicara mengenai suatu perkara, hanya darou yang 

dapat digunakan.   

Padanan kata janaika dan darou sebagai ‘kakunin youkyuu hyougen’ 

dalam bahasa Indonesia umumnya ditandai dengan penggunaan kategori fatis 

kan/bukan dan ya yang menunjukkan penegasan. Pada beberapa konteks, kan 

muncul bersamaan dengan pengungkap modalitas epistemik, berfungsi sebagai 

penegas yang maknanya cenderung menunjukkan makna yang diwakili oleh 

pengungkap modalitas yang bersangkutan. Selain itu, ada juga janaika dan darou 

yang hanya dipadankan dengan verba pewatas atau adverbia yang termasuk ke 

dalam pengungkap modalitas epistemik bahasa Indonesia. Makna epistemik yang 

berpadanan dengan janaika dan darou terdiri dari makna ‘kemungkinan’ yang 

meliputi penggunaan kata bisa/bisa saja, mungkin, sedangkan makna ‘ketermalan’ 

meliputi penggunaan rasa/rasanya, pikir, dan makna ‘kepastian’ yang terdiri atas 

pasti dan tentu/tentunya. Penggunaan pengungkap modalitas epistemik ini sangat 

dipengaruhi oleh jenis konfirmasi yang mengandung janaika dan darou serta kadar 

keyakinan yang dimiliki oleh pembicara. Selanjutnya, ada pula beberapa konteks 

kalimat yang mengandung janaika dan darou yang tidak menunjukkan padanan 

kata secara spesifik namun tetap menunjukkan ungkapan konfirmasi dan menyirat 

kesamaan makna dengan konteks kalimat yang mengandung kata janaika dan 

darou sebagai bentuk ungkapan konfirmasi. 

Bagaimanapun juga, penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan 

padanan kata janaika dan darou  yang dilihat dari tataran semantiknya saja, 

pembahasan janaika dan darou sebagai kakunin youkyuu hyougen ini belum 

menyentuh tataran linguistik lainnya yang penulis rasa masih menjadi masalah bagi 

pembelajar bahasa Jepang di Indonesia. Penulis beranggapan penelitian ini masih 

banyak yang perlu ditindaklanjuti. Untuk penelitian selanjutnya, penulis 

menyarankan agar pembahasan janaika dan darou ini dapat diteliti dari sudut 

pandang lainnya, seperti penggunaannya dalam tataran pragmatik. Selain itu, 

janaika dan darou  yang digunakan bersamaan dengan partikel akhir ‘shuujoshi’ 

lainnya pun menunjukkan nuansa konfirmasi ‘kakunin’ yang berbeda-beda. Maka 

dari itu hal ini perlu diteliti lebih jauh sehingga dapat bermanfaat bagi 

pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia. 
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