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Jonjon Johana, Nani Sunarni, Risma Rismelati 
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Abstrak 

Konjungsi sebagai kata tugas berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa 

yang sederajat yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan kalimat dengan 

kalimat. Setiap kalimat atau klausa menunjukkan berbagai hubungan dan 

salah satunya yaitu menunjukkan hubungan kontradiktif atau pertentangan 

(gyakusetsu -逆説 ). Konjungsi penanda kekontradiktifan dalam kalimat 

majemuk koordinatif ditandai oleh konjungsi berpasangan (gunsetsuzokushi) 

berstuktur V ta tokoro de, ~ ta tokoro ga, dan V (masu) tsutsu(mo). Makna 

kekontradiktifan ditentukan oleh proposisi klausa pertama dan klausa ke dua. 

Selain itu, sifat kekontradiktifan dari masing-masing kalimat perpenanda 

konjungsi berpasangan menunjukkan emosi atau perasaan dari penutur 

kalimat tersebut  

 

Kata kunci:  gyakusetsu, konjungsi, kalimat majemuk koordinatif, 

pertentangan, emosi. 

 

A. Pendahuluan 

Bahasa Jepang merupakan bahasa emosi. Emosi atau perasaan si penutur  

dapat diidentifikasi dalam kata, frasa, atau kalimat. Berdasarkan bentuknya kata 

dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh yaitu 

kata yang dapat berdiri sendiri yang dalam bahasa Jepang disebut jiritsugo (自立

語), sedangkan kata tugas yaitu kata yang tidak dapat berdiri sendiri. atau fuzokugo 

(付属語). Salah satu diantara kata tugas dalam bahasa Jepang yaitu konjungsi atau 

setsuzokushi (接続詞 ). Tanaka (1988:119) menyebutkan bahwa, 接続詞 とは 二

つ（以上）の文あるいは節・句・語などを文法的.意味的に結び付ける語と

いうことになる。Setuzokushi to wa futatsu (ijou) no bun aruiwa setsu, ku, go 

nado o bunpouteki imitekini musubitsukeru go toiu koto ni naru.‘Yang dimaksud 

dengan konjungsi adalah kata yang menghubungkan dua kalimat (atau lebih), 

klausa, frasa, kata secara gramatikal dan semantis.’ 
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Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Alwi dkk (1993:296) yang  

menyebutkan bahwa konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan 

bahasa yang sederajat yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan kalimat 

dengan kalimat. Secara fungsional Tanaka (1988:120) menyebutkan bahwa,接続詞

の機能が文あるいは文の要素の連結にあるとすれば、これと類似の働きを

兼ねる備えている関係代名詞、関係副詞、接続副詞などとの共通性を見だ

すことができる。Setsuzokushi no kinou ga bun aruiwa bun no youso no renketsu 

ni aru to sureba, kore to ruiji no hataraki o kasanesonaeteiru kankei daimeishi, 

kankei fukushi, setsuzokufukushi nado tono kyoutsuusei o midasu koto ga 

dekiru.‘Jika fungsi dari konjungsi tersebut terdapat dalam kalimat atau dalam 

penyambungan unsur-unsur kalimat, maka kita akan dapat menemukan persamaan 

dengan pronomina relatif, adverbial relatif, adverbial konjungtif yang memiliki 

fungsi yang mirip dengan konjungsi ini.’ 

Tanaka (1988: 120) menyebutkan bahwa dari perilaku sintaksisnya atau 

fungsinya dalam kalimat, konjungsi dapat dibagi menjadi dua yaitu konjungsi 

koordinatif atau toui setsuzokushi (等位接続詞）dan konjungsi subordinatif atau 

juui setsuzokushi （従位接続詞. Konjungsi koordinatif menghubungkan dua unsur 

atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status yang sama. Konjungsi 

koordinatif dapat menunjukkan hubungan penambahan atau tenka ( 添加 ), 

hubungan kesetaraan atau heiretsu (並列), hubungan pemilihan atau sentaku (選択), 

dan hubungan pertentangan atau gyakusetsu (逆説 ). Berdasarkan bentuknya 

setsuzokushi terbagi menjadi empat jenis, yaitu konjungsi tunggal atau simple 

conjunction dalam bahasa Jepang disebut tanichi setsuzokushi (単一接続詞 ) 

seperti soshite, shikashi, mata wa, konjungsi gabungan atau compound conjunction 

disebut fukugou/gousei setsuzokushi（複合・合成接続詞）seperti ni yotte, ~ no 

atode, ~ nimo kakawarazu, konjungsi berpasangan atau group conjunction yang 

dalam bahasa Jepang disebut gunsetsuzokoshi (群接続詞), seperti atakamo~ no 

youni, tada~ no jouken de, dan konjungsi korelatif atau correlative conjunction 

yang dalam bahasa Jepang disebut soukan setsuzokushi ( 相関接続詞 ) seperti kata  

(~ ka ~ ka, ~ mo~ mo). Berdasarkan hubungan antar unsur pembentuk group 

konjungsi gunsetsuzokusi dalam bahasa Indonesia digunakan istilah konjungsi 

berpasangan ( selanjutnya digunakan istilah konjungsi berpasangan).  

Dalam bahasa Jepang konjungsi sebagai kata tugas, selain konjungsi 

tunggal pada umumnya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna 

leksikal. Sehingga makna konjungsi tersebut ditentukan berdasarkan kalimat, frasa, 

dan kata yang berada di depan dan di belakangnya. Konjungsi dalam bahasa Jepang 
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terutama yang terbentuk dari beberapa morfem terikat seperti group konjungsi 

dapat menunjukkan beragam ekspresi yang menunjukkan hubungan makna antara 

klausa awal dengan klausa akhir. Selain itu, konjungsi sebagai satuan lingual 

sebagai unsur segmental alat komunikasi terdiri di dalamnya terdapat ekspresi  

warna afektif (perasaan –perasaan gembira, senang, sedih, kesal, marah, takut dan 

lain-lain.). Oleh karena itu, bahasa Jepang sebagai bahasa emosi, perasaan –

perasaan itu melekat erat dalam konjungsi termasuk diantaranya konjungsi yang 

dijadikan data dalam penelitian ini. Kevariasian konjungsi koordinatif berpenanda 

pertentangan ini berbeda dengan konjungsi dalam bahasa Indonesia. Sehingga hal 

ini menjadi kesulitan bagi pembelajar bahasa Jepang yang berbahasa ibu bahasa 

Indonesia. Oleh karena itu, kajian tentang konjungsi menjadi penting untuk 

dilakukan. Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada 

kajian konjungsi berpasangan yang berpenanda pertentangan. Berdasarkan uraian 

di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan konjungsi 

berpasangan yang berpenanda pertentangan dalam kalimat majemuk bahasa Jepang. 

(2) Mendeskripsikan dan merumuskan struktur dan makna konjungsi berpasangan 

dalam kalimat majemuk bahasa Jepang.  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa 

kalimat majemuk yang terdiri atas dua klausa yang dihubungkan oleh konjungsi 

berpasangan atau gunsetsuzokushi ( 群接続詞  ). Data bersumber dari buku 

Manabou Nihongo (Senmon Kyouiku Shuppan, 2007). Langkah-langkah penelitian 

merujuk pada pandangan Miles dan Huberman dalam Sunarni 2008). Langkah 

pertama dilakukan proses pengumpulan data. Hasil dari proses ini teridentifikasi 32 

kalimat majemuk berkonjungsi berpasangan. Selanjutnya dari ketiga puluh dua 

kalimat tersebut diklasifikasikan berdasarkan penanda hubungan. Dari hasil 

klasifikasi teridentifikasi lima jenis penanda hubungan yaitu konjungsi penanda 

hubungan kontradiktif atau pertentangan, kondisional (persyaratan), penanda 

hubungan kausal (sebab-akibat), hubungan waktu, dan hubungan sejajar. Setiap 

penanda hubungan ditambah data sekunder dengan membuat sakurei (kalimat 

buatan sendiri masing –masih dua buah yang selanjutnya dilakukan proses 

trianggulasi persona yaitu mendiskusikannya untuk mendapatkan keabsahan 

dengan native speaker). Dari ketujuh penanda tersebut direduksi enam buah jenis  

penanda. Dan satu jenis konjungsi dalam kalimat majemuk koordinatif 

berkonjungsi berpasangan yang berpenanda kontradiktif dijadikan bakal data. 

Bakal data ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu kalimat majemuk berpenanda ~ ta 
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tokoro de , ~ ta tokoro ga , dan (V masu) tsutsu mo . Ketiga tipe tersebut masing-

masing terdiri atas tiga data kalimat majemuk. Analisis data dilakukan secara 

bertahap. Tahap pertama, data dianalisis berdasarkan struktur dengan menggunakan 

teknik pilah, yaitu memilah atau mengurai data menjadi dua bagian yaitu klausa 

satu ( klausa depan) dan klausa dua atau klausa belakang. Dari proses ini, 

teridentifikasi makna setiap klausa, sehingga jelas hubungan makna dari masing-

masing kedua klausa pembentuk kalimat majemuk tersebut. Tahap selanjutnya 

dianalisis makna nuansa makna konjugator dari kalimat majemuk koordinatif 

berpenanda hubungan pertentangan.  

 

C. Struktur Kalimat Majemuk Koordinatif Berpenanda kontradiktif atau 

Pertentangan 

Konjungsi berpenanda kontradiktif atau pertentangan dapat diidentifikasi 

melalui konjungsi konjungsi berpasangan yaitu (1) V たところで ( V ta tokoro 

de) , (2) V た ところが (V ta tokoro ga), dan (3) V（ます）つつ（も）(V 

(masu) tsutsu (mo)). 

 

1. Konjungsi Vたところで ( V ta tokoro de)   

Secara bentuk konjungsi berpasangan berpenanda V たところで ( V ta 

tokoro de) terdiri atas tiga morfem yaitu akhiran atau sufiks dari verba bentuk 

~ta+tokoro+partikel de. Verba bentuk ~ta menunjukkan verba lampau. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan yang dinyatakan dalam verba tersebut telah 

dilakukan. Dan tokoro secara makna denotatif bermakna tempat dan bermakna 

waktu. Sedangkan partikel ~de memiliki beberapa varian diantaranya sebagai 

partikel kasus lokatif, alat dan lain-lain tergantung kata yang dilekatinya dan kata 

yang mengikutinya . Ketiga makna dari morfem tersebut menjadi luluh terkecuali 

stem dari verba ~ta. Ketiga morfem di atas digabungkan menjadi konjungsi yang 

bersifat group atau kelompok yang berpasangan sehingga disebut group conjungtor 

atau konjungsi berpasangan ( gunsetsuzoku/群接続 ). Dalam kalimat majemuk 

koordinatif kedua unsur atau klausa tersebut menduduki kepentingan yang sama 

yang tidak dapat saling menggantikan atau hilang salah satunya. Seperti yang 

terlihat dalam kalimat –kalimat berikut. 

 

1)   今行ったところで、間に合うはずがない。 

Ima itta tokorode, ma ni au hazu ga nai. 

        ‘Meski kita berangkat sekarang, tidak mungkin terkejar.’ 
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2)    薬を飲んだところで、すぐに治るわけじゃない。 

        Kusuri o nonda tokorode, sugu ni naoru wake janai. 

        ‘Meski minum obat, tak mungkin bisa sembuh dengan cepat.’ 

 

3)   先生に言ったところで、問題が解決するわけじゃない。 

        Sensei ni itta tokorode, mondai ga kaiketsu suru wake janai. 

        ‘Meski kita ceritakan kepada guru, persoalannya tidak berarti akan selesai 

juga.’ 

 

Ketiga kalimat majemuk di atas dapat diurai masing-masing menjadi dua klausa 

seperti dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1. Kalimat berkonjungsi Vたところが ( V ta tokoro ga) 

No  Kalimat 

1) 

今行ったところで、間に合うはずがない。 

Ima itta tokoro de, mani au hazu ga nai. 

‘Pergi sekarang juga, tidak akan mungkin akan terkejar.’ 

Klausa 1 Klausa 2 

今行った(+) 

Ima itta 

‘Pergi sekarang’ 

間に合うはずがない。(-) 

mani au hazu ga nai 

‘Tidak akan mungkin akan terkejar’ 

2) 

薬を飲んだところで、すぐに治るわけじゃない。 

Kusuri o nonda tokoro de, suguni naoru wake janai. 

‘Minum obat juga tidak mungkin segera sembuh’ 

Klausa 1 Klausa 2 

薬を飲ん(だ) (+) 

Kusuri o nonda 

‘Minum obat’ 

すぐに治るわけじゃない(-) 

suguni naoru wake janai. 

‘Tidak mungkin segera sembuh’ 

3) 

先生に言ったところで、問題が解決するわけじゃない。 

Sensei ni itta tokoro de, mondai ga kaiketsu suru wake janai 

‘Dibilang sama guru juga, tidak berarti bahwa permasalahan akan selesai.’ 

Klausa 1 Klausa 2 

先生に言っ(た) (+) 

Sensei ni itta 

‘Dibilang sama guru’ 

問題が解決するわけじゃない(-) 

Mondai ga kaiketsu suru wake janai 

‘Tidak berarti bahwa permasalahan 

akan selesai’ 
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Dari segi struktur, klausa satu merupakan klausa verbal bentuk lampau 

dalam bentuk positif. Predikat dari klausa tersebut merupakan verba dinamis, 

sedangkan klausa dua berbentuk negative (yang seolah-olah menegatifkan dari 

verba yang dinyatakan dalam klausa satu) . Struktur tersebut dapat dirumuskan (+ x 

- = -). Sehingga antara klausa pertama dan klausa kedua kontradiktif atau  

berlawanan. Struktur tersebut disambungkan dengan konjungsi grup ~ ta tokoro de.  

Hubungan atau korelasi struktur klausa dalam kalimat di atas dapat dirumuskan 

atau digambarkan sebagai berikut. 

 

Klausa 1 

~ta tokoro de 

Klausa 2 

Menyatakan usaha 

maksimal yang telah 

ditunjukkan oleh 

pekerjaan atau kegiatan 

yang bersifat positif. 

Menyatakan ketidakan  

berhasilan atau kesia-sian dari 

perbuatan yang dinyatakan 

dari klausa 1. Pernyataan ini 

bersifat negatif. 

Gambar 1: Korelasi struktur kalimat majemuk berkonjungsi ~ ta tokoro de 

 

2. Konjungsi Vたところが ( V ta tokoro ga) 

Konjungsi berpenanda V たところが  ( V ta tokoro ga) hampir sama 

dengan konjungsi no satu di atas, perbedaan hanya dalam partikel ~ga sehingga 

terdiri atas verba bentuk ~ta + tokoro+ partikel ga. Verba bentuk ~ta menunjukkan 

sudah adanya niat baik dari pelaku. Namun, disusul oleh klausa kedua yang 

kontradiktif terhadap niat pelaku tersebut. Kalimat tersebut dapat dilihat dalam data 

berikut. 

 

1)     忙しい彼を手伝おうと思ってやったところが、怒られてしまった。 

        Isogashii kare o tetsudaou to omotteyatta tokoroga, okorareteshimatta. 

        ‘Niatan saya sih membantu dia yang sibuk, eh malahan saya dimarahi.’  

 

2)     彼女のためを思って励ましたところが、無視されてしまった。 

        Kanojo no tame o omotte hagemashita tokoroga, mushisarete shimatta. 

        ‘Saya menyemangatinya demi kebaikan dia, tetapi malahan saya dicuekin.’ 

 

3)   即戦力になる人材だと思って採用したところが、彼はＰＣも打てなか  

った。 

        Sokusenryoku ni naru jinzai da to omotte saiyou shita. Tokoroga, kare wa PC 

mo utenakatta. 
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‘Saya merekrutnya karena saya pikir dia akan jadi Sumber Daya Masyarakat 

(SDM) siap pakai. Tapi ternyata, dia itu PC pun tidak bisa.’ 

 

Ketiga kalimat di atas, dapat diurai sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Kalimat berkonjungsi Vたところが ( V ta tokoro ga) 

No Contoh Kalimat 

1) 

忙しい彼を手伝おうと思ってやったところが、怒られてしまった。 

Isogashii kare o tetsudaou to omotte yatta tokoroga, okorarete shimatta 

‘Niatan saya sih membantu dia yang sibuk, eh malahan saya dimarahi.’ 

Klausa 1 Klausa 2 

忙しい彼を手伝おうと思ってやった。 

Isogashii kare o tetsudaou to omotte yatta 

‘Niatan saya membantu dia yang sibuk’ 

怒られてしまった。 

okorarete shimatta 

‘saya dimarahi’ 

2) 

彼女のためを思って励ましたところが、無視されてしまった。 

Kanojo no tame wo omotte hagemashita tokoroga, mushisareteshimatta 

‘Saya menyemangatinya demi kebaikan dia, tetapi malahan saya dicuekin.’ 

Klausa 1 Klausa 2 

彼女のためを思って励ました. 

Kanojo no tame wo omotte hagemashita 

‘Saya menyemangatinya demi kebaikan dia’ 

無視されてしまった。 

Mushisareteshimatta 

‘saya dicuekin’ 

3) 

即戦力になる人材だと思って採用した。ところが、彼はＰＣも打てな

かった。 

Sokusenryoku ni naru jinzai da to omotte saiyoushita. Tokoroga, kare wa 

pishi mo utenakatta. 

‘Saya merekrutnya karena saya pikir dia akan jadi Sumber Daya Masyarakat 

(SDM) siap pakai. Tapi ternyata, dia itu PC pun tidak bisa.’ 

Klausa 1 Klausa 2 

即戦力になる人材だと思って採用した。 

Sokusenryoku ni naru jinzai da to omotte 

saiyoushita 

‘Saya merekrutnya karena saya pikir dia akan 

jadi Sumber Daya Masyarakat (SDM) siap 

pakai.’ 

彼はＰＣも打てなかっ

た。 

kare wa pishi mo 

utenakatta. 

‘dia itu PC pun tidak bisa’ 
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Dari segi struktur, verba klausa pertama ketiga kalimat di atas berbentuk 

kateikei (仮定形) atau nomina bentuk biasa dan dilekati verba ~ to omou. Namun, 

klausa kedua berbentuk negative atau mengandung makna negative. 

Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi bahwa kalimat majemuk berstuktur 

seperti ini terdapat dua pelaku yang masing-masing memiliki perbedaan pendapat 

dan perilaku. Oleh karena itu, secara struktur kalimat koordinatif di atas dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

Klausa 1 ~ta tokoro ga Klausa 2 

Menyatakan pekerjaan / 

kegiatan yang diperuntukkan 

untuk pihak kedua (pelaku 

dalam klauasa dua). 

Respon yang kontradiksif 

dengan klausa 1 atau tidak 

sesuai dengna yang harapan 

klausa 1. 

Gambar 2: Korelasi struktur kalimat majemuk berkonjungsi ~ ta tokoro ga 

 

3. Konjungsi V（ます）つつ（も）(~ V (masu)tsutsu (mo)) 

 Kalimat majemuk koordinatif dengan penanda kontradiktif selain yang di 

atas, terdapat pula kalimat majemuk yang berkonjungsi berpasangan dengan 

perpenanda lingual V（ます）つつ（も）(~ V (masu) tsutsu (mo). Konjungsi ini 

terdiri atas tiga morfem pula yaitu verba bentuk renyoukei atau bentuk (masu) + 

morfem つつ (tsutsu) dan morfem mo（も）. Kalimat tersebut dapat dilihat dalam 

data berikut. 

 

1)     タバコはもう止めようと思いつつ（も）、またタバコに手がいく。 

        Tabako wa mou yameyou to omoitsutsu (mo), mata tabako ni te ga iku. 

        ‘Meski berniat untuk berhenti merokok, namun tetap saja tanganku menjulur 

ke arah rokok.’ 

 

2)     無駄だと知りつつも、また彼にお願いした。 

        Muda da to shiritsutsu mo, mata kare ni onegaishita. 

        ‘Meski pun tahu bahwa akan sia-sia, saya minta tolong lagi kepadanya.’ 

 

3)     もうそんなことはしないと言いつつ、またやってしまった。 

        Mou sonna koto wa shinai to iitsutsu, mata yatte shimatta. 

 ‘ Meski aku selalu bilang bahwa aku tidak akan lagi melakukan hal seperti itu, 

tapi tetap saja aku melakukannya.’ 
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Dari kalimat di atas dapat diurai sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Kalimat Berkonjungsi V（ます）つつ（も）(~ V (masu)tsutsu (mo)) 

No. Contoh Kalimat 

1) 

タバコはもう止めようと思いつつ（も）、またタバコに手がいく。 

Tabako wa mou yameyou to omoitsutsu (mo), mata tabako ni te ga iku. 

‘Meski berniat untuk berhenti merokok, namun tetap saja tanganku menjulur 

ke arah rokok.’ 

Klausa 1 Klausa 2 

タバコはもう止めようと思い(う) 

Tabako wa mou yameyou to omoi(u) 

‘berniat untuk berhenti merokok’ 

またタバコに手がいく 

mata tabako ni te ga iku 

‘tetap saja tanganku menjulur 

ke arah rokok.’ 

2) 

無駄だと知りつつも、また彼にお願いした。 

Muda da to shiritsutsu mo, mata kare ni onegaishita 

‘Meski pun tahu bahwa akan sia-sia, saya minta tolong lagi kepadanya.’ 

Klausa 1 Klausa 2 

無駄だと知り（る） 

Muda da to shiri(ru) 

‘meski pun tahu bahwa akan sia-sia’ 

また彼にお願いした 

mata kare ni onegaishita 

‘saya minta tolong lagi 

kepadanya’ 

3) 

もうそんなことはしないと言いつつ、またやってしまった。 

Mou sonna koto wa shinai to iitsutsu, mata yatte shimatta. 

‘Meski aku selalu bilang bahwa aku tidak akan lagi melakukan hal seperti 

itu, tapi tetap saja aku melakukannya.’ 

Klausa 1 Klausa 2 

もうそんなことはしないと言い（う） 

Mou sonna koto wa shinai to ii 

‘meski aku selalu bilang bahwa aku tidak akan 

lagi melakukan hal seperti itu’ 

またやってしまった 

mata yatte shimatta 

‘tetap saja aku 

melakukannya’ 

 

 Klausa pertama dalam table 3 dari kalimat 1) di atas secara bentuk ditandai 

verba kateikei ( 仮定形 ) yameyou ( yameru) yang diikuti dengan bentuk と思う. 

Namun, predikat diklausa kedua malah sebaliknya yang ditandai dengan ungkapan 

te ga iku. Atau tabako ga yameyou berantonim dengan (X )tabako ni te ga iku. 

Begitu pula muda da to shiru dalam kalimat 2) berantonim dengan verba onegai. 
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Dan kalimat 3) verba shinai berantonim (X) dengan yaru. Tsutsu yang menempel 

pada verba bentuk kepala masu dan di belakangnya ditambah dengan partikel mo 

dalam Bahasa Indonesia sepadan dengan bentuk atau memiliki makna ‘meskipun 

demikian/padahal demikian, …..tetapi….’. Dan kedua aktivitas tersebut dilakukan 

secara bersamaan. Hubungan antar klausa dari kalimat majemuk di atas dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

 

Klausa 1 V tsutsu Klausa 2 

Menyatakan sesuatu 

maksud . 

Maksud yang tidak dapat 

direalisasikan yang disebabkan 

oleh prilaku dirinya sendiri. 

Gambar 3: Korelasi struktur kalimat majemuk berkonjungsi ~ (~ V (masu)tsutsu (mo) 

 

D. Nuansa Semantis Konjungsi Berpasangan Penanda Kontradiktif dalam 

Kalimat Majemuk    

Konjungsi ~ta tokoro de dalam kalimat di tabel 1, menggabungkan aktifitas 

yang menyatakan usaha (klausa satu) dan disusul klausa dua yang menyatakan 

kesia-siaan dari usaha tersebut. Sehingga dalam konjungsi tersebut terdapat nuansa 

semantis ekspresi atau perasaan kekesalan/ kekecewaan/ atau sedih bahkan pasrah. 

Atau dapat pula dikatakan dengan nuansa makna yaitu ‘dengan melakukan hal 

tersebut pun hasilnya akan sia-sia’.  

 Konjungsi V-ta tokoro ga memiliki makna ‘padahal dengan sengaja 

melakukan hal tersebut, namun hasilnya justru berkebalikan dengan apa yang 

diniati’. Konjungsi ini dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan 

padahal…tapi malahan….’. Dengan demikian, konjungsi V ta tokoro ga bermakna’ 

bertentangan dengan yang diasumsikan atau berkebalikan’.Sehingga nuansa 

semantis yang terkandung dalam kalimat majemuk berkonjungsi ini menunjukkan 

ekspresi atau perasaan kecewa atau sesal. 

Dan konjungsi berpenada tsutsu yang menempel pada verba bentuk kepala 

masu dan ditambah dengan partikel mo memiliki makna ‘meskipun 

demikian/padahal demikian, …..tetapi….’. Kedua aktivitas tersebut dilakukan 

secara bersamaan yang menunjukkan makna niat yang lemah dan kecewa.  

Berdasarkan uraian di atas masing-masing karakteristik dari ketiga kalimat 

majemuk koordinatif berpenanda kontradiktif tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 4: Struktur dan Nuansa Semantis Konjungsi Berpasangan Berpenanda Kontradiktif 

No Konjungsi Struktur kalimat Pelaku Ekspresi 

Emosi Klausa 1 Klausa 2 

1 V (ta) tokoro 

de 

Aktifitas 

orang pertama 

untuk 

berusaha… 

Usaha yang 

sia-sia 

Satu orang 

(dapat 

digunakan 

untuk 

orang 

pertama 

maupun 

orang 

kedua) 

kekesalan/ 

kekecewaan/  

sedih,pasrah 

2 V (ta) tokoro 

ga 

Niat baik 

terhadap 

(orang kedua) 

Orang kedua 

berbalik tidak 

dapat 

menerima niat 

baik orang 

pertama 

Dua orang Kecewa atau 

sesal 

3 V (masu) 

tsutsu (mo) 

Maksud Tidak mampu 

merealisasikan 

maksud 

Satu orang Kecewa 

 

E. Penutup 

Konjungsi berpasangan atau gunsetsuzokushi yang berpenanda hubungan 

kekontradiktifan atau pertentangan berfungsi menjalinkan hubungan antara dua 

klausa yang masing-masing tidak dapat dihilangkan dalam satu kalimat majemuk 

koordinatif. Setiap konjungsi memiliki karakter dan nuansa semantis masing-

masing. 
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Abstrak 

Strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang dapat 

dilakukan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah dengan meminimalisir 

kesalahan penggunaan ungkapan. Analisis kesalahan berbahasa sebuah 

kebutuhan yang mendesak, dalam hal ini untuk mengetahui kesalahan yang 

sering dilakukan mahasiswa, sehingga kesalahan tersebut menjadi penekanan 

poin pentingd alam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) 

mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa semester IV angkatan 

2013/2014 prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta dalam 

penggunaan kibou hyougen (ungkapan keinginan). 2) mengetahui poin 

penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan kibou hyougen. Metode 

yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah sakubun 

(karangan) mahasiswa yang di dalamnya terdapat kibou hyougen sebagai 

focus penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah 25 mahasiswa semester IV 

angkatan 2013/2014 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri 

Jakarta. Berdasarkan hasil analisis dari data sakubun, jumlah kesalahan yang 

ditemukan dalam penggunaan kibou hyougen ada 66 kesalahan. Paling banyak 

kesalahan yang dilakukan adalah Kondou (alternating form) adalah kesalahan 

yang terbanyak yang dilakukan oleh mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan Berbahasa, kibouhyougen, kondou 

(alternating form) 

 

A. Pendahuluan 

1. LatarBelakangMasalah 

 Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, penutur harus 

memiliki kemampuan dalam memilih ungkapan yang tepat. Apabila penutur 

mampu menguasai ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari akan memudahkan penutur untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya. Selain itu, jika penutur mengungkapkan pikiran dan perasaannya 
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terhadap mitra tutur dengan menggunakan ungkapan secara tepat maka tidak akan 

menimbulkan kesalahan.   

 Pada pembelajaran bahasa Jepang, kesalahan sering terjadi jika pada saat 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya tidak memperhatikan faktor aturan tata 

bahasa dan sosial budaya. Demikian pula pada saat pembelajar menggunakan 

ungkapan yang menyatakan perasaan keinginan (kibou hyougen), memungkinkan 

terjadi kesalahan dikarenakan terdapat perbedaan antara cara orang Jepang dan 

orang Indonesia dalam mengungkapkan keinginan. Kibou hyougen adalah 

ungkapan untuk menyatakan keinginan dalam bahasa Jepang. Keinginan tersebut 

dibagi dua macam, yaitu ingin mendapat atau memperoleh sesuatu benda, dan ingin 

melakukan suatu perbuatan. Kedua jenis ini diungkapkan dengan menggunakan 

pola kalimat yang berbeda. 

 Dalam bahasa Jepang, menanyakan keinginan orang lain atau orang kedua 

secara langsung dianggap kurang sopan, terlebih kepada senior atau atasan. Oleh 

karena itu, ketika penutur ingin bertutur kata harus menggunakan ungkapan yang 

digunakan berdasarkan pada subjek atau pelaku tindak tutur. 

 Ichikawa Yasuko dalam bukunya Nihongo Goyou Reibun Shoujiten (2005) 

mengungkapkan kesalahan yang dilakukan pembelajar bahasa Jepang ketika 

menggunakan ungkapan keinginan dalam bahasa Jepang seperti berikut: 

 

(1) 李さんは東京へ行きたいです。 

              seharusnya 

(2)  李さんは東京へ行きたいそうです。 

  

                  (3)先生は何を食べたいですか。 

  seharusnya 

                   (4) 先生は何を召し上がりますか。 

 

         Sebenarnya kibou hyougen (ungkapan keinginan) telah dipelajari oleh 

mahasiswa semester IV Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2013/2014 pada matakuliah Bunpou I 

dalam buku teks Minna no Nihongo jilid I (bab 13) , dengan materi ~tai dan 

~hoshii. Selain itu, pada matakuliah Bunpou III menggunakan buku teks Shokyuu 

Nihongo Bunpou Sou Matome Pointo 20 (bab 9) yang materinya adalah ~hoshigaru, 

~tagaru, V masutai/ N hoshii+sou, you, rashii, to omou, to iu. 

         Namun demikian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Marbun (2013), 

diketahui bahwa tingkat kesalahan penggunaan ungkapan (kibou hyougen) oleh 

mahasiswa semester III Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni 
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Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2013/2014 yaitu sebesar 65,71%, 

tergolong cukup tinggi. Secara rinci ~hoshigaru (84,53%) , ~garu dan ~gatteiru 

(82,81%), ~tagaru (65,52%), penggunaan kibou hyougen terhadap mitra tutur yang 

sosialnya lebih tinggi (62,07%), ~tai (62,07%), ~hoshii ( 37,24%). 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis berusaha memecahkan 

permasalahan yang ada dalam pembelajaran bahasa Jepang di Universitas Negeri 

Jakarta ini, khususnya dalam pemahaman dan penggunaan kibou hyougen 

(ungkapan keinginan) agar mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar 

bahasa Jepang pada saat berkomunikasi. Selain itu, untuk membandingkan 

kesalahan  penggunaan kibou hyougen (ungkapan keinginan) dalam sakubun 

(karangan).yang dilakukan mahasiswa Jurusan Bahasa Jepang semester IV 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

2. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

a. Mengetahui tingkat kesalahankibou hyougen (ungkapan  keinginan) dalam 

sakubun mahasiswa semester IV Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa 

dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 

b. Mengetahui poin penting dalam penggunaan kibou hyougen (ungkapan 

keinginan) berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa 

semester IV Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Analisis Kesalahan Berbahasa 

 Berikut dijelaskan klasifikasi kesalahanmenurut Ishikawa (2000). Secara 

garis besar, kesalahan diklasifikasikan menjadi enam jenis, yaitu :  

1) Datsuraku (脱落:omission) 

Omission, merupakan kesalahan berupa penghilangan hal yang seharusnya 

digunakan, misalnya : ｛机の上に映画のチケット ф（￫が）2 枚置いてあ

る｝（「ф」berarti tidak perlu） 

2) Fuka (付加:addition) 

Addition adalah kebalikan dari Omission, yaitu kesalahan dengan 

menambahkan hal yang seharusnya tidak digunakan. Misalnya: ｛兄弟は 8人

が、（￫ф）いて、シアトルやシカゴに住んでいる｝. 
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3) Gokeishiki (誤形式:misformation)  

Misformation adalah kesalahan pembentukan kata sambung dan perubahan 

kata kerja. Misalnya: ｛会いて（￫会って）ください｝. 

4) Kondou (混同:alternating form) 

Alternating form adalah kesalahan yang disebabkan tertukarnya  seperti 

transitif-intransitif, bentuk「ている」dan「てある」, atau partikel「は」

dan「が」.  

5) Ichi (位置:misordering),  Misalnya: ｛ぜひ（￫ф）これだけはあなたに ф

（￫ぜひ）見せてあげたい｝, dan 

6) Sonota (その他:lain-lain).  

 

2. Pengertian dan Jenis –jenis Kibou Hyougen 

        Menurut Nakasa Ayako (1992:), kibou hyougen adalah 

“希望表現は話し手が自分や他者による行為の実現を望んでいると

いう気持ちを表出する表現です。 

Kibou hyougen adalah ungkapan yang menyatakan perasaan keinginan 

untuk  merealisasikan perbuatan menurut diri sendiri atau orang lain. 

Menurut Yoshio Ogawa (1995:201), ungkapan pada saat mengatakan 

keinginan dan harapan menggunakan pola kalimat bentuk ~hoshii dan ~tai. Secara 

rinci pola kalimat ini digunakan: 

1) Pada saat akan menyatakan ingin memiliki atau ingin mendapatkan 

sesuatu benda menggunakan ~hoshii, partikel yang disematkan di 

depan sasaran keinginan adalah ga. 

Contoh: 

       (5) 私は車がほしい。(Ogawa, 1995:201) 

2) Pada saat akan menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu 

menggunakan bentuk ~tai. Pada saat menempel pada kata kerja 

transitif, partikel yang melekat pada sasaran kata kerjanya berubah 

dari partikel o menjadi ga. 

a) Pada saat objek keinginannya adalah sebuah kegiatan. Contoh: 

(6) 長男に跡を継がせたい。(Ogawa, 1995:201)  

b) Pada saat menggunakan dua kata kerja. Contoh: 

(7) たばこを買いに行きたいんです。(Ogawa, 1995:201) 

c) Kata yang diikuti bentuk tai, dalam keadaan dikenai pekerjaan 

oleh orang lain. Contoh: 

(8) この写真を母にみせたい。(Ogawa, 1995:201)  
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3) Pada saat akan menyatakan keinginan orang ketiga. 

a) Seperti penjelasan sebelumnya yang memakai bentuk ~hoshii dan 

~tai, untuk menambah rasa emosional pembicara maka 

dilengkapi dengan modaliti (noda, darou, rashii,  souda, 

toitteimasu, dan lain-lain). Contoh: 

(9) 友人はマンションが買いたいと言っている。 (Ogawa, 

1995:201)  

b) Pada saat orang ketiga menginginkan sesuatu menggunakan 

bentuk ~hoshigaru dan pada saat orang ketiga ingin melakukan 

sesuatu menggunakan bentuk ~tagaru. Biasanya kedua bentuk 

ini, apabila dalam kalimat selalu dalam bentuk sedang atau 

~teiru.Contoh: 

(10) 山田さんは車をほしがっています。(Ogawa, 1995:201) 

c) Pada saat pembicara ingin melukiskan secara objektif keinginan 

lawan bicara secara umum, bisa digunakan bentuk ~hoshigaru 

dan ~tagaru.Contoh: 

(11) 子供のころ乗り物のおもちゃをほしがった。 (Ogawa, 

1995:201)  

4) Pada saat pembicara menginginkan orang lain melakukan sesuatu 

menggunakan bentuk ~tehoshii, ~temoraitai, ~teitadakitai. Selain itu, 

pada akhir kalimat menggunakan bentuk ~toomou, ~noda, ga/kedo. 

Bentuk ini berarti untuk memperhalus nada bicara.Contoh: 

       (12) ちょっと教えていただきたいのですが。  (Ogawa, 1995:201)  

5) Untuk mengungkapkan perasaan pembicara yang menginginkan 

beberapa hal/perkara menjadi kenyataan menggunakan bentuk 

~toiinaa, ~baiinaa, ~naimonoka.Contoh: 

       (13) 早く夏休みになるといいなあ。(Ogawa, 1995:201)  

6) Pada saat mengungkapkan keinginan yang tidak terealisasi dan 

perasaan menyayangkan karena tidak terealisasi menggunakan bentuk 

~taraiinaa.Contoh: 

(14) もうすこし背が高かったらいいなあ。(Ogawa, 1995:201)  

7) Pada saat mengungkapkan doa, berharap keinginan dapat terealisasi 

menggunakan bentuk ~youni.Contoh: 

       (15) きっと合格できますように。(Ogawa, 1995:202) 

8) Pada saat mengungkapkan keinginan dalam bentuk perintah.Contoh: 

       (16) 無事でいてくれ。(Ogawa, 1995:202) 
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9) Pada saat mengungkapkan gejolak keinginan dengan menggunakan 

kata keterangan 「どうか、どうぞ、」.Contoh: 

      (17) どうか生きていてくれ。(Ogawa, 1995:202) 

 

3. Sakubun (Menulis/Mengarang) 

         Menulis dalam pembelajaran bahasa Jepang yaitu pembelajaran menulis 

huruf dan menulis karangan. 

        Dalam buku ‘Nihongo Kyouiku Handobukku’ (1976: 75), secara rinci menulis 

dibagi menjadi 3, yaitu:  

書き方指導では次の3点を区別するのが実際的である。 

ア。仮名と漢字を用い、表記法に則った正しい文章が書ける。 

イ。適切な語彙や表現を用い、文法的に正しい文章が書ける。 

ウ。文章を通じて、伝達および思考内容を表現できる。 

Pembelajaran cara menulis dibagi menjadi tiga hal : 

1) Dapat menulis kalimat dengan menggunakan huruf kana dan kanji 

yang tepat sesuai dengan aturan penulisan.  

2) Dapat menulis kalimat dengan menggunakan tata bahasa yang benar, 

serta menggunakan ungkapan dan kosakata yang sesuai.  

3) Dapat mengungkapkan isi pikiran dan berkomunikasi melalui tulisan.  

        Kesalahan yang sering ditemukan dalam kalimat atau karangan pembelajar  

bahasa Jepang selain kesalahan dalam penulisan huruf adalah sebagai berikut:1) 

Pengunaan Kosa Kata, 2) Penggunaan Partikel, 3) Penggunaan Ungkapan, 4) 

Penggunaan Pola Kalimat, 5) Penggunaan tanda baca, 6) Hubungan antara kalimat 

dan kalimat, 7) Hubungan antara paragraf dengan paragraf. 

                Sakubun di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang merupakan matakuliah yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa. Mahasiswa 

semester IV angkatan 2013/2014 ini telah menempuh matakuliah Sakubun I di 

semester III. Dengan demikian kurikulum 2010 Jurusan Bahasa Jepang Sakubun 

hanya dipelajari pada semester III dengan matakuliah Sakubun I dan semester IV 

dengan matakuliah Sakubun II. 

 



Yuniarsih, Maria Revelina Marbun: Analisis Kesalahan Kibou Hyougen…            19 

 

 

C. Metodologi Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

        Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Universitas Negeri Jakarta. 

Pengambilan data sakubun mahasiswa semester IV (semester ganjil 100) Jurusan 

Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014. 

2. Metode dan Teknik Penelitian 

        Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif analitik. Metode tersebut digunakan karena 

metode deskriptif analitik bertujuan untuk menggambarkan, menjabarkan mengenai 

gejala, suatu fenomena atau fakta yang diteliti dengan menggunakan prosedur 

ilmiah untuk menjawab permasalahan secara aktual (Musfiqon, 2012:61). Dengan 

menggunakan metode ini, diharapkan dapat membantu penulis dalam memperoleh 

gambaran tentang tingkat penggunaan dan kesalahan kibou hyougen dalam sakubun 

pembelajar bahasa Jepang. 

3.  Populasi dan Sampel 

        Populasi merupakan keseluruhan obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti lebih 

lanjut. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi penelitian adalah pembelajar 

bahasa Jepang yang telah menyelesaikan pembelajaran tingkat dasar (telah 

menyelesaikan pembelajaran dengan menggunakan buku minna no nihongo II) dan 

sedang belajar di tingkat menengah.  

Bagian dari populasi yang dianggap mewakili untuk dijadikan sumber data disebut 

sebagai sampel (Sugiyono, 2010:147). Sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah Sakubun II (mahasiswa yang sedang 

menempuh Bunpou IV, telah menyelesaikan buku minna no nihongo 2). 

Mahasiswa Jurusan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta semester IV yang 

dijadikan sampel adalah 25 orang. 

4. Sumber Data dan Instrumen Penelitian 

 Sumber data dalampenelitianinididapat dari hasil sakubun terhadap mahasiswa 

semester IV Tahun Ajaran 2013/2014 Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas Negeri Jakarta, serta buku-buku  dan referensi lainnya yang 

berhubungan dengan ungkapan keinginan bahasa Jepang.     

       Menurut Sugiyono (2010:126), tes digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa setelah selesai satu satuan program pengajaran tertentu. Tes yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk memperoleh data kesalahan penggunaan kibou hyougen. 
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Tes yang digunakan adalah bukan tes objektif yang berupa soal pilihan ganda, 

melainkan tes subjektif untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang kibou 

hyougen berbentuk sakubun atau karangandengan persyaratan, 1) masukkan 

ungkapan keinginan 2) karangan minimal 10 kalimat, 3) tema karangan shingaku 

shitara. 

5.  Prosedur Analisis Data  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a)  Mengumpulkan data berupa sakubun baik dari mahasiswa  semester IV 

Jurusan Bahasa Jepang maupun pembelajar bahasa Jepang di Osaka Gaigo 

Gakuin tingkat menengah. 

b)  Mengumpulkan data berupa kesalahan mahasiswa semester IV jurusan 

bahasa Jepang dalam menggunakan kibou hyougen yang terdapat dalam 

sakubun atau karangan. 

c)  Mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan dengan mengenali dan 

memilah-milah kesalahan ke dalam dua kategori, 1) kategori kesalahan 

secara gramatikal, 2) kategori kesalahan ketepatan secara natural.  

d) Mengidentifikasi kesalahan ke dalam sub yang lebih kecil kategori kesalahan 

gramatikal atau kategori kesalahan ketepatan secara natural.  

e) Menjelaskan kesalahan dan memberikan contoh yang benar. 

f) Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan perumusan masalah dan tujuan 

dari penelitian ini. 

D. Hasil Penelitian 

Kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang 

semester IV tahun akademik 2013/2014 adalah sebagai berikut. 

1. Kesalahan dalam Penggunaan ungkapan keinginan bentuk ~ hoshii 

No Kalimat yang Salah Kalimat yang benar 

(1) また、もし無料で留学できたら、 

それはたしかにだれでもほしい。 

また、もし無料で留学できたら、それはたしかにだ

れでも行きたいだろう。 

(2) 多数の日本が好きなひとは日本へ行くことがほ

しい。 

多くの日本が好きなひとは日本へ行きたいと思って

いる。 

 

Kesalahaan yang dilakukan termasuk ke dalam kondou (alternating form) 

yaitu tertukar antara penggunaan  hoshii dan ~tai.  
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2. Kesalahan Penggunaan Bentuk Shieki (Bentuk Kausatif)  

No Kalimat yang Salah Kalimat yang Benar 

(3) 大阪大学にぎじゅつ学部がある。私はぎじゅつ学

部に入学させたい。 

大阪大学にはぎじゅつ学部がある。私はぎじゅつ学

部に入学したい。 

(4) 日本大学に進学のことをまだ考えているのにぜひ

日本へ行きたい。 

日本大学に進学する事をぜひ実際させたい。 

 

(5) 私は日本でけいざいをしれば、インドネシアのけ

いざいをおおきくせいちょうするにつくりたい。 

私は日本でけいざいを勉強すれば、インドネシアの

けいざいをおおきくせいちょうさせることができる

と思う。 

 

Kesalahan seperti termasuk ke dalam kondou (alternating form), dimana 

seharusnya menggunakan bentuk kausatif atau sebaliknya.  

3. Kesalahan Penggunaan ~Tagaru dalam Ungkapan Keinginan 

No Kalimat yang Salah Kalimat yang Benar  

 

(6) たとえば、アニメが好きや日本に慣れるや日本

の技術を知りたがるなどである。 

 

たとえば、アニメが好きなことだったり日本に慣れ

たり日本の技術を知りたいからである。 

(7) それらの理由があったから、日本語を勉強して

いる外国人にとって、一番したがることはきっ

と日本の大学で進学するであろう。 

それらの理由があって、日本語を勉強している外国

人にとって、一番したいことはきっと日本の大学に

進学することであろう。 

(8) 筆者の国はたくさん人が日本へ勉強しに行きた

いである。 

私の国はたくさん人が日本へ勉強しに行きたがる。 

(9) この理由を持つ、多くの外国人は日本へべんき

ょうしに行く。 

この理由を持つ、多くの外国人は日本へべんきょう

しに行きたがる。 

 

Kesalahan seperti ini termasuk ke dalam kondou (alternating form),dimana 

kalimat yang menggunakan bentuk ~tai seharusnya bentuk ~tagaru, dan sebaliknya. 

4. Kesalahan dalam Penggunaan Kata Kerja yang Menyatakan Kemampuan 

 

No 

 

 

Kalimat yang Salah 

 

Kalimat yang Benar 

(10) たいてい UNJ で日本語学科の学生は日本の大学

に新学することができたいと思う。 

たいてい、UNJ の日本語学科の学生は日本の大学に

進学できると思う。 

(11) 筆者にも日本の大学に新学することができたい

と思う。 

私にも日本の大学に進学すると思っている。 
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Kesalahan seperti ini termasuk ke dalam gakeishiki (misformation), dimana 

pembentukan kata kerja tidak sesuai dengan aturan tata bahasa yang berlaku. 

5. Kesalahan Penggunaan Tenses (Kala) 
No Kalimat yang Salah Kalimat yang Benar  

(12) ひっしゃは日本の文化が好きである。ひっしゃ

には日本で勉強する、日本の文化を研究をとる

などした。 

私は日本の文化が好きである。私も日本で勉強し、日

本の文化を研究したい。 

(13) 日本の代打国進学したら、多くの外国人学生と

仲良くなった。 

日本の大学に進学したら、多くの外国人学生と仲良く

なりたい。 

(14) 東北大学に進学すればよかった。 東北大学に進学したいと思う。 

(15) JASSO の資料（２００９）は、日本で留学生の

理由は日本の会社生活を知りたいし、日本で住

んでいたいし、日本語と日本文化を分かるよう

になったという。 

JASSO の資料（２００９）は、日本に留学生の理由は

日本の会社生活を知りたいし、日本に住みたいし、日

本語と日本文化を理解したいからだと述べている。 

(16) JASSOの資料（２００９）は、日本で留学生の

理由は日本の会社生活を知りたいし、日本で住

んでいたいし、日本語と日本文化を分かるよう

になったという。 

JASSO の資料（２００９）は、日本に留学生の理由は

日本の会社生活を知りたいし、日本に住みたいし、日

本語と日本文化を理解したいからだと述べている。 

        Kesalahan seperti ini termasuk ke dalam gakeishiki (misformation). 

6. Kesalahan Penggunaan Bentuk Pasif dalam Ungkapan Keinginan 

No Kalimat yang Salah Kalimat yang Benar 

(17) 私も留学したいと思われる。. 私も留学したいと思っている。 

(18) コミュニケーションの生活にアルバイトをし

たいと思われる。. 

コミュニケーションのためにもアルバイトをしたいと

思もっている。 

(19) テレビチャネル会社やラジオ局などでア

ルバイトをしたいと思われる。 

テレビ局やラジオ局などでアルバイトをしたい

と思もっている。 

(20) 日本大学に進学したら、おそらく色々なこと

をやってみたいと思われる。 

日本大学に進学したら、色々なことをやってみたいと

思っている。 

(21) しかも、そのことを知っていた時次はしょく

さがしたいと思われる。 

そして、その後で仕事さがしたいと思っている。 

 

(22) 日本で生活のためにアルバイトをしたいと考

えられる。 

日本で生活のためにアルバイトをしたいと思ってい

る。 

 

(23) 日本大学に進学したら、おそらく色々なこと

をやってみたいと思われる。 

日本大学に進学したら、色々なことをやってみたいと

思っている。 

(24) 筆者は日本の大学に進学したら、東京大学に

進学したいと思われる。 

私は日本の大学に進学したら、東京大学に進学したい

と思っている。 

(25) おおぜい人は日本の大学に進学したいと思わ

れる。 

だから、おおぜいの人は日本の大学に進学したいと思

っている。 

(26) ただし、ずっと勉強しないしか、たしかに

色々な和食食べてみたいやはじめてさくらを

見たいなどと思われる。 

それに、ずっと勉強するだけでなく、私はたしかに

色々な和食食べてみたり、はじめてさくらを見たりし

たいと思もっている。 

(27) チャンスがあったらせひ日本に進学したいと

思われる。 

チャンスがあったらぜひ日本に進学したいと思ってい

る。 
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(28) 日本の大学に進学するできるならば東京大学

で勉強したいと思われる。 

日本の大学に進学するできるならば東京大学で勉強し

たいと思っている。 

(29) 日本の文化が好ですから、日本の文化につい

て勉強したいと考えられる。 

日本の文化が好きだから、日本の文化について勉強し

たいと考えている。 

(30) 今日本語を勉強しているから、もっと日本語

について知られたい。 

今日本語を勉強しているから、もっと日本語について

知りたい。 

(31) 筆者は日本の大学に進学したら、東京大学に

進学したいと思われる。 

私は日本の大学に進学したら、東京大学に進学したい

と思っている。 

(32) したがって、Public Relation になりたいと考え

られる。 

したがって、Public Relation になりたいと思ってい

る。 

 

(33) 日本の文化が好ですから、日本の文化につい

て勉強したいと考えられる。 

日本の文化が好きだから、日本の文化について勉強し

たいと考えている。 

(34) 日本の大学に進学したら、私は大阪大学に進

学されたい。 

日本の大学に進学したら、私は大阪大学に進学した

い。 

 

(35) 日本の大学の生活がたいへんむずかしいの

に、やりたいと思われる。 

日本の大学の生活がたいへんだと思うが、やりたいと

思う。 

(36) 多くの日本語学科の学生は日本へ行きたいで

ある。ひしゃはあそこへ行くことの興味も考

えられる。 

多くの日本語学科の学生は日本へ行きたがっている。

私も日本に行きたいと思っている。 

(37) 日本はきれいな国なので、おおぜい人が日本

へ行きたいと思われる。 

日本はきれいな国なので、おおぜいの人が日本へ行き

たいと思っている。 

(38) 筆者にとっては、そのようなやり方がいくら

雑誌でも、やってみたらよいと思われる。 

私にとっては、そのようなやり方がいくら雑誌でも、

やってみたらよいと思う。 

   

 Kesalahan seperti ini termasuk ke dalam kategori kondou (alternating 

form),dimana bentuk ~to omowareru seharusnya menggunakan bentuk ~to omou/to 

omotteiru. 

7. Kesalahan Penggunaan No dan Wakeyang Menyatakan Alasan/Penegasan  

No Kalimat yang Salah   Kalimat yang Benar  

(39) 次に、日本にさくらを咲くことができる。おお

ぜい人はさくらを見たいと思われる。そんなこ

とはさくらがきれいだから、おおぜい人も見た

いである。 

次に、日本ではさくらが咲くものだ。おおぜいの

人はさくらを見たいのだろう。 

(40) 私は日本で勉強したいである。 私は日本で勉強したいのである。 

(41) 日本で日本の大学に進学したいである。 日本で日本の大学に進学したいのである。 

(42) 日本の大学に進学したら、けいざいがくをせん

こうしたいである。 

日本の大学に進学したら、けいざいがくをせんこ

うしたいのである。 

(43) 留学のチャンスがあったら、日本の大学に進学

たいである。 

留学のチャンスがあったら、日本の大学に進学し

たいのである。 

(44) しかし、日本で旅行したくない。 しかし、日本で旅行したいわけではない。. 

(45) 日本の大学にそつぎょうしたあとで、日本の会

社で働きたいである。その夢のためにがんばら

なければならない 

日本の会社で働きたいのであれば、たいへんそう

なので、その夢のために勉強だけでなくてがんば

らなければならない。 
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Kesalahan seperti ini termasuk ke dalam kategori datsuraku 

(omission),karena seharusnya menggunakan partikel no yang menyatakan alasan 

sebelum dearu akan tetapi tidak digunakannya 

8. Kesalahan Ketepatan Penggunaan Kosa Kata/Pola kalimat dalam 

Ungkapan Keinginan 
No Kalimat yang Salah Kalimat yang Benar 

(46) 日本語がすきだから、日本語の大学にしんがくし

なければならない。 

日本語がすきなので、日本語の大学にしんがくし

たい。 

 

(47) すばらしい教育とけいけんをもらう、外国からと

もだちをとるなどした。それから、休時に有名な

かんこうちへ行き、日本の食べ物を食べる。 

すばらしい教育とけいけんをえるし、外国のとも

だちをつくることができる。それから、休み時に

は有名なかんこうちへ行ったり、日本の食べ物を

食べたりしたい。 

(48) 私も日本の文化について研究する希望がある。 私も日本の文化について研究したいと思ってい

る。 

(49) 大学で私のせんぱいは日本に行く奨学金がくきん

のおかげでかのじょはりゅうがくできた。かのじ

ょにしりたいから、いっしょうけんめいなければ

なるまい。 

大学の私のせんぱいは奨学金のおかげでりゅうが

くできた。だから、私も一生懸命勉強しなければ

ならない。 

 

(50) 筆者は大学を卒業した後、多くの予定がある。い

ずれか一つは日本の大学に進学したいと思う。 

私は大学を卒業した後、多くの計画がある。その

うちの一つは日本の大学に進学することである。 

(51) 日本へ来たとき、筆者はおおさか大学に新学した

ら、筆者は日本語とにほんしべんきょうしたいと

おもう。 

日本のおおさか大学に進学したら、歴史に興味が

あるので、日本語だけでなく日本史も勉強したい

と思う。 

(52) 日本の大学に入学したら、デザインクラフィック

のがくぶを取り上げたい。 

日本の大学に入学したら、デザインクラフィック

のがくぶに入りたい。 

(53) コミュニケーションについて好きで、コミュニケ

ーションの専門をとろうと思う。 

私はコミュニケーションが好きで、コミュニケー

ションの専門的知識を得たいと思う。 

 

       Kesalahan seperti ini termasuk ke dalam kondou (alternating form). 

9. Kesalahan Penggunaan Bahasa Lisan 

No Kalimat yang Salah Kalimat yang Benar 

(54) みんなはきっと日本へ行きたいんである。 みんなはきっと日本へ行きたいのである。 

(55) 私も日本へ行きたいんである。 私も日本へ行きたいのである。 

(56) 私は大阪教育大学に入りたいんである。 私は大阪教育大学に入りたいのである。 

(57) 色々な和食があるから、ぜんぶで食べてみた

いである。 

色々な和食があるので、私はぜんぶで食べてみたい。 

 

  

Penggunaan ~n sebelum kata de aru/desu, seharusnya no de aru.~desu digunakan 

untuk memperlihatkan perasaan hormat kepada lawan bicara, kata benda yang 

diikuti ~desu menjadi predikat. Kesalahan seperti ini termasuk ke dalam kondou 

(alternating form). 
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E. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Kesalahan yang dilakukan mahasiswa semester IV Jurusan Bahasa Jepang 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta dalam penggunaan ungkapan 

Kibou Hyougen (ungkapan keinginan), secara garis besar adalah kesalahan dalam 

penggunaan bentuk hoshii, tagaru, bentuk kausatif, bentuk pasif, bentuk dapat, 

tenses, menyatakan alasan dengan no/wake, dan penggunaan ragam lisan dalam 

sakubun. Kesalahan yang terjadi termasuk ke dalam klasifikasi datsuraku 

(omission), gakeishiki (misformation), kondou (alternating  form), dan tidak 

ditemukan kesalahan dalam klasifikasi ichi (misordering) dan Fuka (addition). 

 

Kesalahan Mahasiswa UNJ dalam Penggunaan Kibou hyougen 

No 
Kesalahan 

Secara bentuk 

Jumlah 

Kalimat 

Keterangan kategori datsuraku (omission), 

fuka (addition),gakeishiki 

(misformation),kondou (alternating 

form),ichi (misordering) 

1 Hoshii 2 (3,5%) 
Kondou 

(alternating form) 

2 Kausatif 3 (5,3%) 
Kondou 

(alternating form) 

3 Tagaru 4 (7%) 
Kondou 

(alternating form) 

4 
Dapat 

(kanoukei) 
2 (3,5%) Gakeishiki (misformation) 

5 
Tenses (bentuk 

lampau) 
5 (8,8%) Gakeishiki (misformation) 

6 Pasif 22 (38,6%) 
Kondou 

(alternating form) 

7 No dan wake 7 (12,3%) 
Datsuraku 

(omission) 

8 Bahasa lisan 4 (7%) 

Kondou 

(alternating form) 

 

9 
Kosa kata dan 

pola kalimat 
8 (14 %) 

Kondou 

(alternating form) 

 

 Jumlah 57(100%)  
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        Jumlah kesalahan mahasiswa UNJ dalam penggunaan kibou hyougen adalah 

57. Paling banyak kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa UNJ adalah bentuk ~ 

tai to omowareru/kangaerareru.Sedangkan jika dikaitkan dengan teori Ishikawa, 

kesalahan terbanyak adalah Kondou  (alternating form). 

 

2. Saran 

         Setelah mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan 

Bahasa Jepang Universitas Negeri pada saat mengungkapkan keinginan, maka 

disarankan poin penting yang harus diperhatikan pembelajar dan pengajar dalam 

pembelajaran bahasa Jepang adalah: 

1) Makna dan bentuk pengungkap keinginan secara dasar yaitu hoshii dan 

~tai, baik persamaannya maupun perbedaannya. 

2) Pelaku yang mengungkapkan keinginan tersebut. Orang pertama pada 

umumnya menggunakan bentuk ~hoshii dan ~tai, sedangkan orang 

ketiga menggunakan bentuk ~tagaru dan ~hoshigaru. Terdapat 

pengecualian pada saat subyek yang dibicarakan adalah orang ketiga 

akan tetapi keinginan tersebut adalah perkiraan penutur secara subyektif. 

3) Kata kerja tertentu yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk ~tai seperti 

kata kerja yang menyatakan kemampuan (wakaru, dekiru), keberadaan 

(aru), dan bentuk dapat (hanaseru, yomeru). 

4) Perubahan  bahasa lisan ke dalam bahasa tulisan, seperti n desu dalam 

bahasa lisan berubah menjadi no desu dalam bahasa tulisan. 

5) Perubahan bahasa tulisan sehari hari ke dalam bahasa tulisan karya 

ilmiah, Misalnya: 

a. Bentuk ~to omou/~to kangaeru yang menyatakan bukan keinginan 

melainkan menyatakan pemikiran penutur, dalam bahasa tulisan 

sehari hari menjadi bentuk pasif (ukemi) pasif ~to omowareru/~tai 

to kangaeraeru dalam bahasa tulisan karya ilmiah.  

b. Bentuk ~tai to omou dalam bahasa tulisan sehari hari diubah ke 

dalam bahasa tulisan karya ilmiah hanya bentuk ~tai saja, seperti 

kenkyuu shitai to omou menjadi bukan menjadi kenkyuushitai to 

omowareru melainkan kenkyuushitai. 

c. Pada saat ingin menyatakan alasan atau penegasan berubah menjadi 

~tai no de aru.  

       Dalam penelitian ini penyebab kesalahan tidak tergali secara detail, untuk itu 

tidak diketahui secara pasti pengaruh yang sangat besar penggunaan bahasa lisan 

dalam kehidupan sehari hari apakah karena pembelajar secara langsung belajar 
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bahasa Jepang di negara bahasa kedua atau latar belakang pemerolehan bahasa 

kedua. Penyebab kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar akan diteliti lebih 

lanjut untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. 
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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan refleksi perempuan dalam kanji 

yang menggunakan bushu onna. Bushu adalah sebuah istilah berkenaan dengan 

bagian-bagian yang ada pada sebuah kanji. Hampir setiap kata yang memiliki 

konotasi negatif dilambangkan dengan huruf kanji yang menggunakan bushu 女. 

Meskipun ada pula kata yang bermakna positif dilambangkan oleh kanji dengan 

bushu 女 tetapi jumlahnya tidak sebanyak kata yang bermakna negatif. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik studi pustaka. Dari 105 kanji 

yang ditemukan dalam kamus kanji modern, 17 kanji memiliki arti kata yang 

berkonotasi positif, 31 kanji memiliki arti kata berkonotasi negatif, dan 57 kanji 

memiliki arti kata yang umum. Hasil penelitian menunjukkan imej secara umum 

wanita Jepang dalam kanji yang menggnakan bushu onna adalah wanita yang 

melayani, patuh dan taat. Sifat perempuan yang pencemburu, pemarah dan 

cenderung gemar bercakap-cakap menjadi dasar penciptaan kanji dengan bushu 

onna yang menggunakan bushu onna.  

 

Kata kunci : kanji, bushu onna, perempuan Jepang 

 

Pendahuluan  

Bahasa Jepang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia, setiap orang yang 

sedang mempelajari bahasa Jepang tidak akan terlepas dari kesulitan-kesulitan 

yang harus dihadapi. Kesulitan itu bermacam-macam, baik mengenai huruf, 

partikel, maupun penggunaan pola kalimat. Sistem penulisan dalam bahasa Jepang 

menggunakan tiga huruf yaitu kanji, kana yang terdiri atas hiragana dan katakana, 

serta romaji (Laksono, 2002 : 55). Menurut Iwabuchi Tadasu, huruf dimulai dari 

gambar untuk menunjukan isi atau arti dari suatu hal atau perkara. Gambar-gambar 

itu disederhanakan, lalu pada akhirnya bersamaan dengan bentuk (gambar) tersebut 

ditentukanlah cara-cara pengucapannya berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat 

pemakainya (Sudjianto, 2004 : 73).  

Kanji adalah ideografi dan fiktigrafi yang berasal dari Cina. Setiap huruf 

mempunyai makna spesifik dan konteks dalam kalimat (Surajaya, 2002 : 41). 

Huruf kanji disampaikan kira-kira abad ke-4, pada waktu negeri Cina merupakan 
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zaman Kan. Oleh sebab itulah huruf tersebut dinamakan kanji yang berarti huruf 

Negeri Kan (Sudjianto, 2004 : 56). Huruf kanji bermula dari benda. Dengan 

berlalunya waktu, gambar-gambar itu berubah dan kebanyakan kanji tidak terlihat 

sebagaimana bendanya semula. Ada sekitar 2000 kanji yang umum dipakai kini 

menjadi kata atau bagian dari kata. Anak-anak mempelajari 1006 kanji di Sekolah 

Dasar dan 939 kanji lagi di Sekolah Menengah.  

Hiragana dan katakana merupakan huruf yang merepresentasikan bunyi, 

tapi kanji tidak hanya mengekspresikan bunyi tapi juga arti (Kano, 1989 : xiv). 

Kanji 桜 tidak hanya menunjukan bunyi sakura tapi juga arti bunga sakura. Begitu 

juga kanji 花 tidak hanya menunjukan bunyi hana tapi juga arti bunga.  

Biasanya sebuah kanji memiliki dua cara baca yaitu cara baca Jepang yang 

disebut kunyomi dan cara baca China disebut onyomi. Tetapi ada juga kanji yang 

hanya memiliki kunyomi saja atau onyomi saja. Tidak ada aturan tata bahasa yang 

jelas kanji “apa” dalam konteks “apa” diucapkan onyomi atau kunyomi. Cara baca 

kun on ini lebih menekankan pada kebiasaan (Surajaya, 2002 : 40).  

Huruf kanji terbentuk dari garis atau coretan. Garis-garis atau coretan-

coretan tersebut membentuk sebuah kanji secara utuh. Dengan adanya bagian pada 

sebuah kanji maka timbulah istilah bushu (ぶしゅ). Dengan kata lain bushu adalah 

sebuah istilah berkenaan dengan bagian-bagian yang ada pada sebuah kanji 

(Sudjianto, 2004 : 40).  

Salah satu bushu yang digunakan dalam kanji adalah bushu 女, yang dibaca 

onna, dan artinya perempuan. Orang Jepang menggambarkan sketsa seorang 

perempuan, setiap kali mereka menulis kata ‘perempuan’. Tiga garis sederhana dari 

huruf  女 berkembang dari sketsa seseorang yang sedang duduk bersimpuh dengan 

sikap tangan di atas kedua kakinya, pose orang yang sedang berlutut dengan 

khidmat (Kittredge, 1979 : 59). Huruf mempersatukan tanda dan simbol, karena itu 

ketiga coretan yang melambangkan bunyi onna sa ma dengan simbol wanita bagi 

masyarakat barat yang dilambangkan dengan simbol ♀ yang berkembang pada 

abad pertengahan, dan diambil dari gambar cermin Dewi Venus (Kittredge, 1987 : 

29).  

Hampir setiap kata yang memiliki konotasi negatif dilambangkan dengan 

huruf kanji yang menggunakan bushu 女. Misalnya : 

妬む  ねたむ  netamu  = iri hati 

姦しい   かしましい kashimashii = ribut, gaduh 

媚びる  こびる  kobiru  = merayu 

嫌う  きらう  kirau  = membenci 



Anggiarini Arianto: Refleksi Perempuan dalam Kanji…            31 

 

 

  Meskipun ada pula kata yang bermakna positif dilambangkan oleh kanji 

dengan bushu 女 tetapi jumlahnya tidak sebanyak kata yang bermakna negatif, 

contoh : 

妍  けん  ken  = kecantikan 

好き  すき  suki  = suka 

  Sebaliknya kata yang dilambangkan oleh kanji  男 yang dibaca otoko yang 

artinya laki-laki jumlahnya sangat sedikit dan artinya pun berkonotasi positif. 

Contohnya : 

勇ましい いさましい isamashii = berani, gagah perkasa 

  Jepang tidak memiliki filosofi yang menyatakan perempuan terlebih dahulu, 

bahkan dalam bahasanya karakter laki-laki selalu memperoleh posisi yang pertama 

di hampir setiap kata yang dilambangkan dengan kedua karakter kanji tersebut (男 

dan 女) (Kittredge, 1987 : 23).  

Contoh : 

夫婦  ふうふ   fuufu  = suami istri 

男女  だんじょ  danjo  = pria dan wanita 

父母  ふぼ   fubo  = ayah ibu 

  Berkaitan dengan jenis kelamin, pada umumnya diketahui bahwa 

perempuan Jepang hampir selalu memperoleh harkat yang rendah. Hal ini bukan 

disebabkan oleh karena jenis kelaminnya yang rendah nilainya, melainkan karena 

perempuan jarang sekali mencapai status yang lebih tinggi dalam kehidupan sosial 

(Nakane, 1972 : 39). 

  Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut penulis mencoba melakukan 

penelitian seperti apakah gambaran perempuan Jepang yang terefleksi dari kanji 

yang menggunakan bushu onna, serta alasan-alasan digunakannya bushu onna 

untuk melambangkan kata-kata yang memiliki konotasi negatif. Secara khusus 

penulis merumuskan penelitian ini dalam judul Refleksi Perempuan dalam Kanji 

yang Menggunakan Bushu Onna.  

Fokus penelitian ini adalah gambaran perempuan dalam kanji yang 

menggunakan bushu onna. Kanji yang menggunakan bushu onna yang menjadi 

objek dalam penelitian ini, penulis ambil dari kamus kanji modern. Mengenai huruf 

kanji, Chieko (1989: xiv) mengatakan “kanji is the most commonly written in 

Japanese.” Jadi huruf kanji merupakan huruf yang paling sering digunakan dalam 

sistem penulisan bahasa Jepang. Huruf kanji berasal dari China. Terdapat berbagai 

macam teori mengenai asal muasal huruf kanji. Salah satunya adalah teori yang 

menyatakan bahwa sekitar 5000 sampai 6000 tahun silam seorang ahli sejarawan 
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China Ts’ang Chieh mengatakan bahwa kanji merupakan simbol tertulis yang 

mengekspresikan sesuatu.  

Huruf kanji datang ke Jepang melalui beberapa artikel yang ditulis dalam 

huruf kanji. Tidak jelas kapan orang Jepang mulai menguasai huruf China klasik 

tersebut. Dokumen pertama yang ditemukan tertulis dengan kanji mungkin ditulis 

oleh imigran yang berasal dari China. Dalam surat-surat diplomatiknya, dengan 

maksud menyindir, King Bu of Wa memuji kemampuan kanji Kaisar Sung dari 

Dinasti Song pada tahun 478. Kemudian dibentuklah sebuah kelompok yang 

diorganisir oleh kakaisaran untuk membaca dan menulis huruf China klasik atau 

kanji. Kemudian mulai abad ke enam, dokumen China ditulis di Jepang untuk 

menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa 

huruf China diterima di Jepang. Ketika pertama kali diperkenalkan, buku-buku 

yang ditulis dalam bahasa China tidak dapat dimengerti oleh masyarakat Jepang. 

Lalu munculah sistem yang bernama kanbun (漢文), yang sesungguhnya adalah 

tulisan China dengan tanda yang membedakan agar mempermudah orang Jepang 

untuk membacanya, dan disesuaikan dengan aturan tata bahasa dalam bahasa 

Jepang (http://www.Answer.com).  

Pada dasarnya kanji merupakan huruf fiktograf. Tetapi kanji pada masa kini 

telah mengalami beberapa perubahan, misalnya pengkombinasian dan 

penggabungan dengan huruf lain, penyesuaian antara bunyi dan arti yang 

diklasifikasikan menjadi 6 katagori yang di sebut rikusho. Keenam katagori itu 

adalah: 

1. Fiktograf – Shokei moji 

Gambaran dari kesan benda yang stukturnya disederhanakan, misalnya 

kanji 木 untuk kanji ki yang berarti pohon, dan kanji 目 untuk kanji me yang 

berarti mata. 

2. Ideografi yang sederhana. 

Merupakan huruf yang menunjukan beberapa objek yang abstrak seperti 

angka dan arah yang tidak dapat simbolkan dengan bentuk. Contohnya 上 untuk 

kanji ue yang berarti atas, 下 untuk kanji shita yang berarti bawah dan kanji 三 

untuk kanji san yang berarti angka tiga. 

3. Gabungan ideografi – Kaii moji 

Merupakan katagori huruf kanji yang digabungkan, misalnya kanji 休 

untuk kanji yasumi yang berarti istirahat, yang stuktur penggabungannya seseorang 

人 (hito) sedang beristirahat di bawah pohon 木 (ki). Ketika dua pohon tumbuh 
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berdampingan maka akan menjadi hutan 林 (hayashi). Kombinasi antara matahari 

日 (hi) dan bulan 月 (getsu) berarti terang atau bercahaya 明 (akarui).  

4. Fonetik dan karakter ideograf – Keisei moji 

Penggabungan antara satu elemen yang mewakili objek tertentu dan elemen 

lainnya yang digunakan utuh secara fonetik atau untuk penyebutannya dan  juga 

artinya. Contohnya kanji 江 yang artinya sungai yang besar, merupakan gabungan 

dari kanji 工 yang dibaca ko dan huruf氵 untuk air.  

5. Karakter derivatif – Tenchu Moji 

Ada beberapa turunan huruf dari sebuah huruf kanji yang  menunjukan  arti 

yang hampir sama. 楽 merupakan huruf kanji yang menyatakan alat musik. Tetapi 

sama seperti musik yang menyenangkan, kanji ini juga berarti menikmati. 

6. Fonetik serapan – Kashaku moji 

Dalam katagori ini bunyi lebih diutamakan daripada arti. Jadi,digunakan 

untuk huruf yang  memiliki jenis bunyi yang sama seperti 亜米利加 (amerika), 

倫敦 (rondon), 巴里 (pari), dan 華盛頓 (washinton). Biasanya digunakan untuk 

kata-kata serapan (http://www.kanjigraphy.com). 

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bushu adalah sebuah 

istilah berkenaan dengan bagian-bagian yang ada pada sebuah huruf  kanji yang 

dapat dijadikan suatu dasar untuk pengklasifikasian huruf kanji. Terdapat tujuh 

macam bushu sesuai dengan letaknya pada sebuah kanji yaitu (1) hen, (2) tsukuri, 

(3) kanmuri, (4) ashi, (5) tare, (6) nyoo, (7) kamae   (Sudjianto, 2004: 59).  

Kanji Onna 女 juga dapat digunakan sebagai bushu pada sebuah kanji, 

tetapi kebanyakan dari kanji yang mengunakan bushu onna digunakan untuk 

melambangkan kata-kata yang negatif.  

Dalam bukunya yang berjudul Womansword, Kittredge (1987: 30) 

memberikan contoh-contoh kanji dengan bushu onna yang melambangkan kata 

yang negatif. Kanji onna ( 女 ) digabungkan dengan kanji mayu ( 眉 ) yang 

berarti alis, menjadi kanji kobi ( 媚び) yang artinya rayuan, sementara kanji onna 

dan kanji shitsu (疾) yang artinya penyakit melambangkan kata sonemu( 嫉む) 

yang berarti cemburu. Kanji seorang perempuan di antara dua orang kanji laki-laki 

(男) melambangkan kata naburu (嬲る) yang artinya menggoda; tetapi kata ini 

juga digunakan untuk menyelesaikan suatu “pembunuhan” dengan mengucapkan 

“naburigoroshi” (嬲りごり恣意 !) yang artinya “Matilah dengan menderita!”. 

Kanji yang dibuat dengan menuliskan tiga buah kanji onna (姦しい ) dibaca 
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kashimashii yang artinya berisik atau setan. Kanji onna dan kanji tangan (又), 

terlihat seperti seorang perempuan yang sedang ditangkap melambangkan kata do 

(奴) yang artinya pembantu. Dan jika kita menambahkan kanji kokoro (心) yang 

berarti hati, maka akan menjadi kanji okoru ( 怒る ) yang berarti marah.  

Masyarakat Jepang terbentuk dengan berbagai macam pengaruh, namun 

pengaruh yang paling besar adalah faham konfusianisme, agama Budha, dan 

budaya samurai. Kombinasi ketiga pengaruh tersebut telah membentuk posisi 

perempuan dalam tatanan masyarakat Jepang. Ketiga adat istiadat ini sangat 

mendiskriminasikan perempuan. Konfusianisme menekankan keunggulan laki-laki 

dari perempuan dengan menyatakan “perempuan harus mematuhi ayahnya sebagai 

anak perempuan, suaminya sebagai istri, dan putranya sebagai ibu” (Osako, 1976 : 

17). Sedangkan agama Budha menyatakan bahwa perbudakan (ketenagakerjaan) 

sangat tidak mungkin dilakukan terhadap perempuan dan samurai percaya bahwa 

“…perempuan harus memandang suaminya seolah ia melihat surga” (Hane, 1986 : 

36). Contoh bagaimana masyarakat Jepang memandang perempuan diilustrasikan 

melaui sebuah novel Jepang dari abad ke 11, Genji Monogatari (Hikayat Genji) 

yang ditulis oleh seorang penulis perempuan bernama Murashaki Shikibu. Dalam 

novel tersebut Shikibu mengatakan “jika mereka [perempuan] pada mulanya  

bukan iblis, maka mereka tidak akan dilahirkan sebagai seorang perempuan” (Hane, 

1986: 35).  

Perempuan yang hidup pada era Tokugawa (1602 - 1868) tidak diakui 

keberadaanya secara legal. Perempuan tidak boleh memiliki barang dan menurut 

catatan para pedagang Portugis seorang suami boleh membunuh istrinya jika 

mereka malas (Hane, 1986 : 36). Untuk mencegah perempuan membaca buku-buku 

yang berhubungan dengan politik, transaksi bisnis, atau karya sastra yang 

kebanyakan ditulis dengan huruf kanji, perempuan hanya diperbolehkan 

mempelajari huruf hiragana.  

Posisi perempuan mengalami sedikit perubahan selama periode 15 tahun 

sebelum Perang Dunia II. Para pakar mendiskusikan mengenai persamaan  antara 

pria dan wanita. Hal tersebut kemudian dibakukan setelah restorasi Meiji, namun 

pada kenyataannya perempuan tidak memperoleh apa-apa (Koyama, 1961 : 11). 

Pada tahun 1887 dibuatlah Undang-Undang yang membatasi hak-hak para 

perempuan. Perempuan tidak memiliki hak suara, dan mereka masih menderita atas 

perlakuan suami yang tetap merendahkan perempuan. Mereka tidak boleh 

menceraikan suami mereka, sementara mereka adalah objek yang paling mudah 

untuk diceraikan oleh suami mereka (Mowry, 1983 : 69). Dalam bukunya yang 

berjudul Flowers in Salt, Sharon L. Sievers (1983 : 57) mengatakan “…a short one 
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hundred years ago the attitude towards women was that women has five blemishes 

in her nature. She is disobedient, inclined to anger, slanderous, envious, stupid…in 

everything she must submit to her husband...”. Kesimpulannya, sejak zaman dulu 

masyarakat Jepang menganggap perempuan adalah maknluk yang tidak patuh, 

cenderung pemarah, berisik, pencemburu, bodoh dan dalam segala hal ia harus 

tunduk kepada suaminya. 

 

Metodologi Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara membuat gambaran yang lebih jelas tentang citra perempuan dalam 

kanji yang menggunakan bushu 女 . Teknik yang digunakan penulis dalam 

pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku referensi yang 

berhubungan dengan penelitian juga menggali teori-teori dan konsep yang telah 

ditemukan oleh para peneliti terdahulu.  

 Penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, mencari kanji yang 

menggunakan bushu 女 dalam kamus kanji modern; kedua, mencari arti kanji-kanji 

tersebut, ketiga menganalisis citra perempuan yang terefleksi dari kanji-kanji 

tersebut. Setelah melakukan semua tahapan di atas, dilakukan penyusunan.  

Kemudian  mendiskusikan hasil penelitian sementara dengan rekan sejawat untuk 

dilakukan perbaikan.  

 

Pembahasan 

Pada kanji yang menggunakan bushu onna, ternyata dari 105 kanji yang 

terdapat dalam Kamus Kanji Modern, 57 kanji memiliki konotasi yang bersifat 

umum, 31 Kanji memiliki konotasi yang bersifat positif, dan hanya 17 kanji saja 

yang memiliki konotasi negatif. Hal itu berarti 54 % kanji bersifat umum, 29 % 

bersifat negatif, dan  hanya 17 % yang bersifat positif. Berikut adalah 

pemaparannya.  

 

Tabel 1. Kanji yang menggunakan bushu 女 berkonotasi positif 

No Kanji Cara Baca Arti 

1 婀娜めく adameku menarik, mempesona (wanita) 

2 娜 da anggun, lemah gemulai 

3 娟 en kecantikan wajah 

4 嫣 en kecantikan 
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5 婉 en anggun, lemah lembut 

6 巍 gi tinggi 

7 好む konomu/suki suka, gemar 

8 恕 yurusu  memaafkan 

9 嫋 naoyaka luwes 

10 嬉しがる ureshigaru girang 

11 嬌 kyou mempesona 

12 嬋 sen cantik 

13 娯 go kesenangan 

14 嬖 hei orang yang menyenangkan 

15 努める tsutomeru tekun 

16 妍 ken kecantikan 

17 妥 da perdamaian 

 

Tabel 2. Kanji yang menggunakan bushu 女 berkonotasi negatif 

No Kanji Cara Baca Arti 

1 矮 wai, ai rendah, pendek 

2 安い yasui, yasumaru, an murah, mudah, diistirahatkan, dipuaskan 

3 晏 kureru, an, en teralambat, matahari terbenam, sunyi 

4 媚 kubiru menghibur, merayu, mencumbu, menjilat 

5 妄り midari sewenang-wenang serampangan 

6 妨げる samatageru mengganggu, menghambat, merintangi 

7 拏 da menangkap, menahan 

8 呶 do, dou gaduh, ribut, ramai 

9 奴 do pelayan laki-laki 

10 嬲る naburu menggoda, mentertawakan 

11 妓 gi pelacur 

12 婢 hashitame pelayan wanita 

13 凄む sugomu menakutkan 

14 委ねる yudaneru mengabdikan diri 

15 萎える naeru, shinaburu layu, terkulai, melemah, pudar putus asa 

16 怒る okoru, ikaru, do marah 

17 嫌う kirau, iyagaru tidak suka, benci, tidak mau 

18 姦しい kashimashii, kan gaduh, riuh, kejahatan, menyerang 
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19 佞 nei ketidak jujuran 

20 妬む netamu cemburu, iri 

21 嫉む sonemu iri hati 

22 婪 ran iri hati 

23 髏 ro tengkorak 

24 僂 kagamu, rou membungkuk 

25 瘻 rou, ru bisul bernanah di sekitar leher 

26 窶す yatsusu, yasureru menjadi kurus, usang 

27 褸 ru kain lap, gombal, kain buruk 

28 妖 you bencana 

29 威 odosu mengintimidasi 

30 駑 do kuda yang lamban 

31 娑婆 shaba Dunia yang korup 

 

Tabel 3. Kanji yang menggunakan bushu 女 yang bermakna umum 

No Kanji Cara Baca Arti 

1 姉 Ane Kakak perempuan 

2 嫂 Aniyome Kakak ipar perempuan 

3 按ずる Anzuru Menyelidiki 

4 婆 Baba Nenek 

5 媒 Nakadhichi Perantara 

6 娩 Umu Melahirkan 

7 姥 Uba Wanita tua 

8 姆 Uba Ibu penyusunan 

9 媽 Bo Induk, kuda betina 

10 嫡 Chakuteki Istri yang legal 

11 妾 Mekake Selir 

12 媛 Hime Putri muda bangsawan 

13 宴 Utage Pesta makan 

14 婦 Fu Istri 

15 如き Gotoki Nampaknya 

16 接ぐ Tsugu/Setsu Menyentuh/berhubungan 

17 始まる Hajimaru Mulai 

18 姓 Kabane Nama Keluarga 
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19 妃 Kisaki Ratu 

20 妣 Hi Ibu 

21 姫 Hime Putri 

22 嬪 Hin Pengantin perempuan 

23 妹と Imoto Adik perempuan 

24 姉 Ane Kakak perempuan 

25 要る Iru Memerlukan 

26 汝 Nanji Kalian 

27 茹でる Yuderu Merebus 

28 娘 Musume Anak perempuan 

29 嬢 Jou Wanita muda 

30 嫁 Yome Pengantin muda 

31 嬶 Kakaa Istri (kasar) 

32 数 Kazu Menghitung 

33 姑 Shuutome Ibu mertua 

34 媾 Au Bergaul 

35 婚 Kon Pernikahan 

36 腰 Koshi Pinggul 

37 姜 Kyou Digunakan untuk nama keluarga 

38 姪 Mei Kemenakan perempuan 

39 娶る Metoru Mengawini 

40 婿 Muko Menantu lelaki 

41 桜 Sakura Nama bunga sakura 

42 媼 Ouna Wanita tua 

43 楼 Rou Menara Pengintai 

44 婁 Rou Ikatan 

45 屡 Shibashiba Seringkali 

46 縷 Ru Benang 

47 妻 Tsuma Istri 

48 棲む Sumu Tinggal 

49 姿 Sugata Sosok 

50 娠 Shin Kehamilan 

51 倭 Yamato Jepang purba 

52 藪 Yabu Semak 

53 褄 Tsuma Rok 
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54 帑 Kanegura Tempat penyimpanan uang 

55 弩 Ishiyumi Busur panah 

56 堰く Seku Membendung 

57 案 An Saran 

 

Penggunaan Kanji Dengan Bushu Onna Untuk Melambangkan Kata-kata 

yang Memiliki Konotasi Negatif. 

Kanji merupakan huruf yang dibuat berdasarkan gambaran dari suatu benda 

yang disederhanakan, kanji juga merupakan simbol yang menunjukan kesan dari 

beberapa objek yang abstrak. Masyarakat Jepang mengganggap bahwa pada 

dasarnya perempuan memiliki sifat dasar yang mereka bawa sejak lahir. Sifat 

tersebut adalah pembangkang, pemarah, pencemburu, pengumpat, dan bodoh. 

Pandangan seperti itulah yang menjadi konsep dasar penciptaan kanji yang 

menggunakan bushu onna, khususnya yang berkonotasi negatif.  

Sifat perempuan yang pencemburu dan iri hati yang hanya dimiliki oleh 

perempuan saja menjadi alasan penciptaan kanji 妬む、嫉む、dan 婪. Kanji 妬む 

dibentuk dari kanji 女 dan kanji 石 (ishi). Kanji 妬む menggambarkan perempuan 

dan batu. Sedangkan kanji 嫉む terbentuk dari kanji 女 dan kanji 疾 (shitsu). Kanji 

嫉む menggambarkan perempuan dan penyakit. Dan kanji 婪 terbentuk dari kanji 

林 dan kanji 女. Kanji 婪 menggambarkan perempuan dan hutan.  

Kanji 矮  dibentuk dari kanji 矢  (ya), 禾  (ki), dan 女 . Kanji tersebut 

menggambarkan anak panah yang menunjukkan seorang perempuan yang berada di 

bawah pohon. Arti dari kanji tersebut adalah rendah atau pendek. Masyarakat 

Jepang menganggap kedudukan perempuan sangat rendah, bahkan dalam ajaran 

agama Budha reinkarnasi yang paling hina adalah jika kita dilahirkan kembali 

sebagai perempuan. Konsep seperti itulah yang digunakan untuk menciptakan kanji 

矮  yang berarti rendah ini. Hal ini juga yang mendasari penciptaan kanji 僂 

(kagamu). Kanji ini tebentuk dari kanji orang イ dan kanji 婁. Kanji 婁 sendiri 

telah mengalami perubahan menjadi kanji 娄. Kanji 僂 menggambarkan seorang 

perempuan yang sedang membawa beras, arti dari kanji ini adalah membungkuk. 

Karena kedudukannya yang rendah maka sikap yang paling tepat untuk perempuan 

adalah membungkuk.  

Kanji 安 dibentuk dari kanji 宀 kanji 女. Kanji 宀 merupakan elemen yang 

menggambarkan atap rumah, disebut juga elemen mahkota, dengan kata lain 

elemen yang selalu ada di atas dari setiap kanji yang  dibentuknya (Heisig, 1977 : 

81). Kanji 安 menggambarkan kanji perempuan yang memakai mahkota. Arti dari 
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kanji tersebut adalah murah. Konsep pembentukannya, perempuan merupakan 

makhluk yang tidak bernilai dan dalam setiap tingkah lakunya harus selalu tunduk 

kepada laki-laki. Kanji 安  juga dapat dibaca yasumaru yang artinya istirahat. 

Konsep pembentukannya adalah tempat yang tepat bagi perempuan adalah di 

dalam rumah , perempuan harus dapat membuat suaminya nyaman beristirahat di 

rumah setelah lelah bekerja.  

Kanji 晏 dibentuk dari kanji 日(hi)、dan kanji 安. Kanji 日 dapat diartikan 

matahari atau hari. Dan seperti telah diuraikan diatas kanji 安 dapat diartikan 

istirahat. Kanji 晏  berarti matahari yang tenggelam, konsep pembentukannya 

adalah, tempat yang paling tepat untuk beristirahat adalah rumah yang di dalamnya 

terdapat perempuan yang siap melayani, sehingga matahari pun jika tenggelam 

(beristirahat) akan memilih tempat yang seperti itu.  

Kanji 奴 meskipun elemen yang membentuk kanji ini adalah tangan 又 dan 

perempuan 女, para peneliti berpendapat bahwa perempuan merupakan makhluk 

yang penurut dan tangan menyimbolkan pekerjaan, memberikan kesan pekerjaan 

yang dilakukan dengan patuh sehingga kanji ini dibuat untuk menyimbolkan kata  

budak (Henshall, 1988: 523).  

Jika kita menambahkan kanji 心 dibawah kanji 奴, maka akan menjadi 

kanji 怒 yang berarti marah. 心 adalah hati atau perasaan, sedangkan kanji 奴

adalah budak, tetapi dalam kanji ini mengekspresikan kemarahan dan mungkin 

juga mengacu kepada perasaan menjadi budak atau terhadap budak (Henshall, 

1988: 524).  

Perempuan Jepang diangap suka bercakap-cakap, dan jika sudah berkumpul 

maka biasanya akan terjadi keributan dan kegaduhan. Ide seperti ini yang 

mendasari penciptaan kanji 姦しい dan kanji 呶. Kedua kanji tersebut memiliki 

arti riuh, berisik, dan gaduh. Kanji 姦しい terbentuk dari tiga buah kanji 女, seolah 

menggambarkan perempuan yang sedang berkumpul. Dan kanji 呶 tebentuk dari 

kanji 口(kuchi) dan kanji 奴.  Selain menggambarkan perempuan dan tangan kanji 

奴, karena kanji 又 diartikan “lagi”, maka kanji 呶 dapat diilustrasikan sebagai 

gambar mulut dan dua orang perempuan.  

Kanji 妨 dibentuk dari kanji 女 dan kanji 方, kanji 方 berarti sisi, tetapi 

dalam kanji 妨 , kanji 方  mengekspresikan mempermalukan dan mungkin juga 

awalnya berarti di samping. 妨  mengacu kepada perempuan (kemungkinan 

merupakan perempuan berada di samping kaisar) mempermalukan seseorang dan 
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oleh karena itu menghambat kemajuan atau pengabulan permohonan seseorang 

(Henshall, 1988: 578).  

Kanji 妄 dibentuk dari kanji 亡 (naku)、dan kanji 女. Kanji 亡 berarti 

kematian, tetapi dalam kanji ini mengekspresikan kebutaan. Awalnya kanji ini 

mengacu pada laki-laki yang hatinya terbutakan oleh pesona perempuan, sehingga 

sejak saat itu kanji 妄 dibuat untuk menyimbulkan kata kehilangan akal, irasional 

dan perilaku yang serampangan (Henshall, 1988: 591).  

Perempuan adalah sosok yang dianggap penuh dengan kepura-puraan. Apa 

yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Sifat 

perempuan ini yang mendasari penciptaan kanji 佞, yang berarti ketidakjujuran.  

Kanji 威  berarti mengintimidasi, kanji ini digunakan untuk 

mengekspresikan ketakutan seorang perempuan yang awalnya ditujukan kepada 

seorang menantu wanita terhadap ibu mertuanya.  

Kanji委 terbentuk dari kanji 禾 dan kanji 女.  Kanji 禾 adalah kanji yang 

menyimbolkan padi, tetapi dalam kanji 委, kanji ini mengekspresikan kelemahan 

dan kerelaan, perempuan juga memiliki sifat kelemahan dan kerelaan. Lemah dan 

rela memberikan kesan tunduk dan membiarkan orang lain yang membuat 

keputusan. Hal tersebut yang menjadi konsep pembentukan kanji 委, yang berarti 

mengabdikan diri atau mempercayakan. Tetapi kanji 委 akan menjadi kanji 萎, jika 

kita menambahkan elemen rumput di atasnya. Karena kanji 女 dan kanji 禾 sama-

sama mengekspresikan kelemahan, maka kanji 萎 mengacu kepada tanaman yang 

sudah layu, pudar dan terkulai. Kanji ini sendiri berarti layu, pudar, dan putus asa.   

Perempuan yang juga merupakan keindahan selalu menggunakan 

kelebihannya tersebut untuk merayu dan menggoda guna mendapatkan sesuatu 

yang mereka inginkan, pandangan seperti ini yang mendasari penciptaan kanji 嬲

る、dan kanji 媚びる. Kedua kanji tersebut memiliki arti menggoda dan merayu. 

Kanji 嬲る menggambarkan dua orang laki-laki yang mengapit seorang perempuan, 

sedangkan kanji 媚びる menggambarkan perempuan dan alis.  

Kanji 嫌 dibentuk dari kanji 女 dan kanji 兼. Kanji 兼 menggambarkan 

seseorang yang melakukan dua pekerjaan secara bersamaan,  menggunakan alat 

yang sama serta bergerak dengan dua arah yang berbeda hal tersebut membuat 

kekacauan dan ketidakpuasan (Heisig, 1977: 358). Kanji 嫌  mengacu kepada 

perasaan perempuan yang tidak merasa puas, dan karena kanji ini dalam bahasa 

China juga berarti kecurigaan dan cemburu, maka kanji 嫌 secara spesifik mengacu 
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kepada perasaan ketidakpuasan dan ketidaksukaan perempuan akan berbagi suami 

dengan perempuan lainnya (Henshall, 1988: 390). 

 

Gambaran Perempuan Dalam Kanji yang Menggunakan Bushu Onna. 

Kanji 女 sendiri menggambarkan seseorang yang sedang duduk bersimpuh 

dengan sikap tangan diatas kedua kakinya, sikap seperti ini mencerminkan sikap 

seseorang yang takluk, dari kanji ini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa 

perempuan harus selalu taat dan patuh kepada laki-laki. Tetapi  perempuan 

merupakan sosok yang cantik (妍、媛、嬋), anggun (娜、婉), mempesona (婀娜

めく、嬌) dan gemulai (嫋). Semua kanji yang menggambarkan kata-kata tersebut 

menggunakan kanji dengan bushu onna.  

Setiap anak perempuan diharapkan tumbuh menjadi perempuan yang baik, 

kanji 娘 dibentuk dari kanji 女 dan kanji 良い, yang bertarti baik. Tetapi  ketika 

menikah seorang perempuan di ambil dari keluarganya （娶る）menuju keluarga 

yang baru yaitu keluarga suaminya （嫁）ketika sudah menikah perempuan harus 

selalu berada di dalam rumah untuk melayani  suaminya pulang ke rumah untuk 

beristirahat setelah lelah bekerja （安まる）. Semua kegiatan pengaturan rumah 

tangga sepenuhnya diserahkan kepada seorang istri （妻） kanji 妻 sendiri 

menggambarkan seorang perempuan yang sedang memegang sapu. Kanji 茹でる 

yang berarti merebus, memberi kesan bahwa hanya perempuan yang berhak 

beraktivitas di dalam dapur. Kanji 好き  menggambarkan kedekatan seorang 

perempuan dengan anak kecil, hal ini menunjukan kesukaan seorang anak kecil jika 

berdekatan dengan seorang perempuan.  

Perempuan Jepang adalah perempuan yang tekun （努める）. Kanji 数え

る diciptakan dengan konsep dasar bahwa perempuan pandai berhitung, karena itu 

perempuan Jepang adalah perempuan yang cakap dalam pengaturan keuangan 

keluarga. 

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Kanji merupakan huruf piktograf yang 

penciptaanya berdasarkan gambaran struktur benda yang disederhanakan, kanji 

juga merupakan huruf ideograf yaitu huruf yang diciptakan berdasarkan kesan dari 

objek yang abstrak yang tidak dapat disimbolkan dengan bentuk.  

Pada kanji yang menggunakan bushu onna, ternyata dari 105 kanji yang 

terdapat dalam Kamus Kanji Modern, 57 kanji memiliki konotasi yang bersifat 
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umum, 31 Kanji memiliki konotasi yang bersifat positif, dan hanya 17 kanji saja 

yang memiliki konotasi negatif. Hal itu berarti 54 % kanji bersifat umum, 29 % 

bersifat negatif, dan  hanya 17 % yang bersifat positif.  

Kanji berbushu onna tersebut di antaranya memiliki arti cemburu （妬む、

嫉む、婪）,  marah (怒る), gaduh （姦しい、呶）, menggoda atau merayu （媚

びる、嬲る）. Kanji –kanji tersebut diciptakan berdasarkan sifat perempuan pada 

umumnya. Selain dipengaruhi oleh tiga ajaran yang sangat berperan dalam 

pembentukan sosiokultural masyarakat Jepang yaitu, agama Budha, ajaran 

Konfusianisme, dan budaya samurai. Sifat perempuan yang pencemburu, pemarah 

dan cenderung gemar bercakap-cakap menjadi dasar penciptaan kanji-kanji seperti 

kanji di atas. Kedudukan perempuan pun memberikan pengaruh dalam penciptaan 

kanji yang menggunakan bushu onna, pada saat itu perempuan dianggap sebagai 

masyarakat kedua yang bodoh dan tempat yang pantas bagi perempuan hanyalah di 

dalam rumah, mengatur rumah tangga dan melayani suami yang telah lelah bekerja. 

Konsep seperti itu yang mendasari penciptaan kanji 緌、安まる、dan 安い.  

Kedua, dari kanji-kanji yang menggunakan bushu onna tersebut, baik yang 

memiliki konotasi negatif, positif maupun yang bersifat umum, terdapat gambaran 

yang penulis anggap dapat membentuk citra perempuan Jepang pada umumunya. 

Gambaran tersebut adalah perempuan memiliki imej melayani, patuh dan taat hal 

tersebut terlihat dalam kanji onna （女） sendiri yang menyimbolkan sosok yang 

sedang duduk dengan sikap tangan terlipat diatas kedua kakinya. Ketika menikah 

maka perempuan diambil (娶る) dari keluarga laki-laki menuju keluarga baru 

（嫁）setelah menjadi istri (妻) tempat yang paling tepat bagi setiap permpuan 

adalah di dalam rumah. 

 

Rekomendasi  

Karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

berpendapat bahwa penelitian lebih lanjut mengenai kanji yang menggunakan 

bushu onna sangat diperlukan. Penelitian selanjutnya perlu memperoleh data yang 

lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh jauh lebih akurat. Selain itu dengan 

data yang sebanyak mungkin, gambaran perempuan dalam kanji yang 

menggunakan bushu onna akan lebih jelas. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkanpemahaman mendalam 

tentang  proses peningkatan keterampilan menulis deskriptif melalui teknik 

RAFT. Penelitia dilakukan di STBA JIA Bekasi dengan jumlah responden 

sebanyak 32 mahasiswa di tahun akademik 2016-2017. Metode yang 

digunakan adalah penelitian tindakan dan data dianalisa berdasarkan proses 

belajar mengajar dalam peningkatan keterampilan menulis deskriptif melalui 

teknik RAFT. Dalam penelitian ini  data dikumpulkan melalui observasi, 

interview dan pencatatan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil yang 

signifikan di setiap siklusnya. Sebelumnya, berdasarkan hasil pretes hasil rata-

rata nilai mahasiswa diperoleh 61.72. pada siklus I meningkat menjadi 71.48 

dan pada siklus II meningkat menjadi 75.95. hal ini dapat diartikan dari siklus 

I skor makasiswa meningkat sebanyak 8.98% dan dari siklus I ke siklus II 

meningkat 4.47%. 

 

Kata kunci: menulis deskriptif, teknik RAFT 

 

Pendahuluan 

Menulis (writing) merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan di 

sekolah-sekolah tinggi bahasa asing dan universitas-universitas yang memiliki 

program studi bahasa Inggris. Ada empat semester mata kuliah writing yang wajib 

ditempuh mahasiswa yang masing-masing berbobot 2 sks. 

Kenyataan yang ada di STBA Jepang Indonesia Amerika menunjukkan 

bahwa ketrampilan menulis deskriptif mahasiswa masih rendah, didapat informasi 

bahwa rendahnya tingkat ketrampilan menulis deskriptif mahasiswa  karena 

menulis merupakan mata kuliah yang dianggap sulit karena menggabungkan 

banyak aspek seperti tata bahasa (grammar), kosa kata (vocabulary) serta 

ketrampilan lainnya. Mahasiswa juga mengeluhkan tentang cara pengajaran yang 

membosankan, Sedikitnya waktu yang diberikan dosen untuk mahasiswa berlatih 

dan kekurang fahaman mereka tentang teori menulis. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti menawarkan salah satu 

alternatif dalam pembelajaran menulis deskriptif bahasa Inggris yaitu dengan 
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menggunakan strategi RAFT. Penggunaaan strategi pembelajaran ini dapat 

meningkatkan proses belajar mahasiswa yang pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil yang dicapainya. RAFT dapat digunakan sebagai strategi untuk 

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

strategi RAFT dapat membuat suasana kelas lebih hidup sehingga mahasiswa dapat 

lebih bersemangat dalam berlatih menulis. 

 

Pembahasan 

Menulis merupakan salah satu ketrampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain.1 Untuk mencapai ketrampilan menulis, seseorang harus berlatih secara terus 

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

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

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

Menurut Sabarti ada beberapa hal yang merupakan keuntungan dari 

keterampilan menulis,  yaitu : 

1. Dapat mengenali ketrampilan dan potensi pribadi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang ditulis. 

2. Dapat mengembangkan dan menghubung-hubungkan berbagai gagasan atau 

pemikiran. 

3. Dapat memperluas wawasan dan ketrampilan berfikir, baik dalam bentuk 

teoritis, maupun dalam bentuk berfikir terapan. 

4. Dapat memperjelas dan mempertegas permasalahan yang masih kabur. 

5. Dapat menilai gagasan sendiri secara obyektif. 

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

7. Dapat membiasakan diri untuk berfikir dan berbahasa secara tertib.2 

Menulis deskriptif adalah menulis dimana penulis memberikan kesan rasa 

yang berupa perasaan (feel), suara (sound), rasa (taste),  penciuman (smell) dan 

penglihatan terhadap sesuatu (look of things) kepada pembacanya. 3  Menulis 

deskripsi yang baik memerlukan observasi dan organisasi yang baik. Deskripsi 

yang baik biasanya mempunyai tiga kualitas yang penting yaitu: 

1. Kesan dominan (dominan Impression) 

                                                             
1Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa (Bandung: Penerbit 

Angkasa,    1985), h.3 
2Sabarti Akhadiah, Meidar G. Arsyad, dan Sakura H. Ridwan, Pembinaan Ketrampilan Menulis 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Erlangga,1988), hal. 1. 
3 George E Wishon dan Julia M, Burks, Lets write English (USA: American Book Company, 1980), 

h. 128 
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2. Suasana hati (mood) 

3. Pengembangan logis (logical development)4 

Menurut Keraf tulisan deskriptif adalah semacam bentuk wacana yang 

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

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

melihat sendiri obyek itu.5 Tujuan menulis deskripsi adalah dapat menimbulkan 

daya khayal atau imajinasi bagi pembaca dimana seakan akan pembaca bisa 

merasakan apa yang diungkapkan oleh penulis. 

Ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam menulis deskriptif 6yaitu : 

1. Menetapkan sudut pandang yang jelas. Penulis harus memperjelas kepada 

pembacanya dimana hubungan penulis berkaitan dengan apa yang 

digambarkannya. 

2. Memberikan keseluruhan kesan penglihatan atau pandangan. 

3. Memberikan deskripsi rinci dalam susunan yang logis, seperti dari yang jauh 

atau yang dekat, dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan dan dari yang rendah ke 

yang tinggi atau dari yang tinggi ke yang rendah. 

Menurut Parera, tulisan deskriptif adalah salah satu bentuk karangan yang 

hidup dan berpengaruh, karangan deskriptif  berhubungan dengan pengalaman 

panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman dan 

perasaan.7Dalam karangan deskriptif, paragraf pembuka (introduction) merupakan 

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

merupakan paragraf yang berisikan tentang rincian-rincian panca indera (sensory 

details) yang mengembangkan deskripsi subyek serta paragraf penutup 

(conclusion) menyimpulkan deskripsi dari suatu subyek tersebut.  

Dalam penerapan strategi RAFT ada beberapa tahap yang harus 

diperhatikan. Pertama, sebelum siswa mulai menulis, guru terlebih dahulu 

menjelaskan aspek atau elemen yang harus dipertimbangkan dalam menulis. Siswa 

perlu mendapatkan informasi mengenai topik tertentu untuk menulis. Setelah topik 

dibahas siswa mempertimbangkan berbagai peran dan pembaca yang akan 

memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman baru mereka dari perspektif 

yang berbeda. Guru bisa melakukan RAFT untuk mengumpulkan berbagai 

kemungkinan perspektif tentang suatu topik. Kemudian review singkatan RAFT 

dengan siswa, menjelaskan singkatan setiap huruf tersebut: 

                                                             
4Ibid, h. 129 
5Gorys Keraf, Komposisi (Flores: Nusa Indah, 1989), h. 16. 
6George E, Wishon dan Julia M, Burks, op.cit., h.130 
7Jos. Daniel Parera, Menulis Tertib dan Sistematik (Jakarta: Erlangga, 1987), h.5. 
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• R- Role (peran penulis) 

• A- Audience (kepada siapa tulisan dibuat) 

• F- Format (bentuk tulisan apa yang akan digunakan; seperti dalam surat, lagu, 

essay, puisi dsb. 

• T- Topik (focus subjek penulis) 

Dalam menulis deskriptif, penulis perlu memperhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan ciri-ciri tulisan deskriptif antara lain, tulisan harus 

menggambarkan karakter, bagian atau kualitas dari subyek yang digambarkan, 

memperkenalkan siapa, dimana dan  apa yang digambarkan dan menggunakan 

language feature seperti: pronouns (contohnya it, you, yours), nouns (contohnya 

food, stomach, skin), noun phrases (contohnya polar bears, white coats, milk 

protein), adjectives (contohnya important, beautiful, excellent), preposition (of, for, 

on), adverbs (contohnya generally, slightly), linking verbs (contohnya The Polar 

bear is a very big white bear.), present tense (contohnya The Polar bears lives 

inside the artic Circle near the North Pole.) dan attributive has dan have 

(contohnya Polar bears have very wide feet)8. 

Knapp dan Watkins juga memaparkan bahwa dalam menulis deskriptif, 

paragraf harus mempunyai grammar features of describing seperti: 

1. Menggunakan present tense saat menggambarkan hal mengenai tehnikal atau 

sudut pandang. Contohnya : has, eats,  sings. 

2. Walaupun present tense biasa digunakan dalam deskripsi literal (literary 

description), past tense juga bisa digunakan. Contohnya : had, was, enjoyed. 

3. Kata kerja relasional (relational verbs) digunakan saat mengklasifikasikan dan 

menggambarkan penampakan, kualitas dan bagian atau fungsi dari suatu hal. 

Contohnya : My favorite toy is a teddy bear because it is cuddly and friendly. 

4. Kata kerja tindakan (action Verbs) digunakan saat menggambarkan prilaku atau 

yang digunakan. Contohnya: The queen ants lays the eggs. 

5. Kata kerja mental digunakan saat mengambarkan perasaan. Contohnya : she 

felt unhappy. He liked dancing. 

6. Kata sifat dapat digunakan sebagai bagian dari kata benda. Contohnya : Turtles 

are covered with a hard, box like shell. He has a cool hairstyle. 

7. Kata keterangan digunakan untuk menambah informasi padakata kerja untuk 

menambah detail deskripsi. Contohnya : Turtles swim slowly. He could think 

clearly. 

                                                             
8 Linawati Setiadi dkk. Bahasa Inggris SMA dan MA (Jakarta: ESIS,2009), h. 39. 
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8.  Kelompok kata keterangan (adverb phrases) digunakan dalam deskripsi untuk 

menambahkan informasi tentang cara (manner), tempat (place) atau waktu 

(time). Contohnya: Walrus have hair on their lips. The students only worked 

diligently just before exams. 

9. Kalimat dan paragraf secara tematik berhubungan dengan topik dari deskripsi. 

Contohnya: The moon is a lump of rock that goes around the Earth. It grey 

and brown. It is bumpy and has craters.9 

Penilaian (assessment) secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 

pengukuran dan non pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peerta didik 

dengan aturan tertentu.10 

Penilaian menulis deskriptif merupakan suatu penilaian yang mengukur 

sejauh mana keterampilan mahasiswa dalam menulis deskriptif. Secara umum, 

Weigle juga memaparkan standar penilaian menulis  seperti yang terlihat pada 

tabel dibawah ini:11 

 

Tabel 1 

Rubrik Menulis  

Area Score Kriteria 

A. Content  

 (isi) 30-27 

Excellent to very good. padat 

informasi,substantive,pengembangan tesis 

tuntas, relevan dengan permasalahan. 

 

26-22 

Good to average: informasi cukup, 

substansi cukup, pengembangan tesis 

terbatas, relevan dengan masalah tapi 

tidak lengkap. 

 

21-17 

Fair to poor. informasi terbatas, substansi 

kurang, pengembangan tesis tidak cukup, 

relevan dengan masalah tapi tidak cukup. 

    

16-13 

Very poor. Tidak berisi, tidak ada 

substansi, tidak ada pengembangan tesis, 

tidak ada permasalahan. 

B. Organization 20-18 Excellent to very good. Expresi lancar; ide 

                                                             
9  Peter Knapp dan Megan Watkins, Genre, Text, Grammar (Australia:ANew South Wales, 2005),    

h.98-100 
10  Prof. Dr. Hamzah B. Uno, Mpd dan Dra. Satria Kono, MPd. Assessment Pembelajaran (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012), h. 2 
11  Sara Cushing Weigle, Assessing Writing (UK: Cambrigde University Press, 2002), h. 116 
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(pengorganisasian) jelas; padat; tertata dengan baik; urutan 

logis; kohesif  

 

17-14 

Good to average. Expresi kurang 

lancar;kurang terorganisir tapi ide utama 

terlihat; bahan pendukung terbatas; urutan 

logis tapi tidak lengkap. 

 

13-10 

Fair to poor. Expresi tidak lancar; gagasan 

kacau; terpotong-potong; urutan tidak 

logis . 

 
9-7 

Very poor. Tidak komunikatif; tidak 

terorganisir; tak layak dinilai 

A. Vocabulary 

(kosa kata) 
20-18 

Excellent to very good. Pemafaatan potensi 

kata luas; penggunaan pilihan kata dan 

ungkapan tepat; menguasai pembentukan 

kata. 

 

17-14 

Good to average. Pemafaatan potensi kata 

agak luas; penggunaan pilihan kata dan 

ungkapan kadang-kadang kurang tepat tapi 

tidak mengganggu. 

 

13-10 

Fair to poor. Pemanfaatan potensi kata 

yang terbatas;sering terjadi kesalahan 

penggunaan kosa kata yang dapat merusak 

makna.. 

 

9-7 

Very poor. Pemanfaatan potensi kata asal-

asalan; pengetahuan tentang kosa kata 

rendah; tak layak nilai 

B. Language 

(bahasa) 
25-22 

Excellent to very good.konstruksi kompleks 

yang efektif; sedikit kesalahan pada 

agreement, tenses, word order, number, 

articles, pronoun, preposition;  

 

21-18 

Good to average. Konstruksi sederhana 

tapi efektif; kesalahan kecil pada konstruksi 

kompleks;  beberapa kesalahan pada 

agreement,  tenses, word order, number, 

articles, pronoun, preposition; tapi makna 

tidak kabur. 

 17-11 Fair to poor. Terjadi kesalahan serius  
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dalam konstruksi kalimat; banyak 

kesalahan pada agreement, tenses, word 

order, number, articles, pronoun, 

preposition; makna membingungkan atau 

kurang jelas. 

 

10-5 

Very poor.masalah utama pada struktur 

karena tidak menguasai sintaksis; tidak 

komunikatif; tidak layak nilai. 

A. Mechanics  

(tata tulis) 

5 

Excellent to very good. Menguasai aturan 

penulisan; sedikit kesalahan pada 

penggunaan ejaan (spelling), tanda baca 

(punctuation), huruf besar (capitalization), 

susunan paragraf (layout) yang tepat 

 

4 

Good to average. Kadang kesalahan pada 

penggunaan ejaan (spelling), tanda baca 

(punctuation), huruf besar (capitalization), 

susunan (layout) tapi tidak mengaburkan 

makna. 

 

3 

Fair to poor. Sering terjadi kesalahan pada 

penggunaan ejaan (spelling), tanda baca 

(punctuation), huruf besar (capitalization), 

susunan (layout); makna membingungkan 

atau kabur. 

 

2 

Very poor. Tidak menguasai aturan 

penulisan; terdapat banyak kesalahan 

agreement, ejaan (spelling), tanda baca 

(punctuation), huruf 

besar(capitalization),susunan(layout) 

tulisan tak terbaca; tak layak nilai. 

 

Ketrampilan menulis deskriptif bahasa Inggris mahasiswa semester II STBA 

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

menulis deskriptif mahasiswa masih belum berkembang terutama pada segi bahasa. 

Masih banyak sekali kesalahan mengenai isi, organisasi karangan, kosa kata dan 

tata bahasa. Pada aspek  mekanik walaupun tidak terlalu banyak kesalahan tetapi 

masih menunjukkan nilai yang kurang memuaskan. 
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Tabel 2 

Hasil pengamatan ketrampilan menulis bahasa Inggris  

mahasiswa pada prapenelitian 

No. 

(1) 

Aspek penilaian 

(2) 

Skor 

interval 

(3) 

Jumlah 

mahasiswa 

(4) 

Persentase 

(5) 

1. content    

 a. Excellent to very good 20-17 2 6,25% 

 a. Good to average 16-12 24 75% 

 b. Fair to poor 11-8 6 18,75% 

 c. Very poor 7-5   

 d. Inadequate 4-0   

2. organization    

 a. Excellent to very good 20-17 5 15,60% 

 b. Good to average 16-12 19 59,38% 

 c. Fair to poor 11-8 8 25% 

 d. Very poor 7-5   

 e. Inadequate 4-0   

3. vocabulary    

 a. Excellent to very good 20-17 8 25% 

 b. Good to average 16-12 17 53,12% 

 c. c. Fair to poor 11-8 7 21,87% 

 d. d. Very poor 7-5   

 e. inadequate 4-0   

 language    

 a. Excellent to very good 20-17 1 3,12% 

 b. Good to average 16-12 21 65,62% 

 c. Fair to poor 11-8 10 31,25% 

 d. Very poor 7-5   

 e. inadequate 4-0   

 Mechanic     

 a. excellent to very good 20-17 2 6,25% 

 b. good to average 16-12 25 78,12% 

 c. fair to poor 11-8 5 15,60% 

 d. very poor  7-5   

 e. inadequate 4-0   
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Analisis data ketrampilan menulis deskriptif bahasa Inggris mahasiswa di STBA 

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

yang kurang memuaskan. Rata-rata perolehan nilai mahasiswa hanya mencapai 

71.48. hasil menulis deskriptif mahasiswa masih belum  banyak berkembang. 

Berikut ini hasil pengamatan ketrampilan menulis mahasiswa berdasarkan unsur-

unsur pembangun penulisan. 

 

Tabel 3 

Hasil pengamatan ketrampilan menulis bahasa Inggris  

mahasiswa pada Siklus ke-1 

No. 

(1) 

Aspek penilaian 

(2) 

Skor 

interval 

(3) 

Jumlah 

mahasiswa 

(4) 

Persentase 

(5) 

1. content    

 a. Excellent to very good 20-17 4 12,5% 

 b. Good to average 16-12 26 81,25% 

 c. Fair to poor 11-8 2 6,25% 

 d. Very poor 7-5   

 e. Inadequate 4-0   

2. organization    

 a. Excellent to very good 20-17 5 15,60% 

 b. Good to average 16-12 26 81,25% 

 c. Fair to poor 11-8 1 3,13% 

 d. Very poor 7-5   

 e. Inadequate 4-0   

3. vocabulary    

 a. Excellent to very good 20-17 9 28,12% 

 b. Good to average 16-12 19 59,38% 

 c. Fair to poor 11-8 4 12,50% 

 d. Very poor 7-5   

 e. inadequate 4-0   

4. language    

 a. Excellent to very good 30-24 2 6,25% 

 b. Good to average 23-18 18 56,25% 

 c. Fair to poor 17-10 12 37,5% 

 d. Very poor 9-6   

 e. inadequate 5-0   
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 Mechanic     

 a. excellent to very good 10-8 4 12,5% 

 b. good to average 7-5 27 84,37% 

 c. fair to poor 4-2 1 3,12% 

 d. very poor  1-0   

 e. inadequate    

 

Tabel 4 

Hasil pengamatan ketrampilan menulis Deskriptif Mahasiswa  

pada Siklus ke-2 

No. 

(1) 

Aspek penilaian 

(2) 

Skor 

interval 

(3) 

Jumlah 

mahasiswa 

(4) 

Persentase 

(5) 

1. content    

 a. Excellent to very good 20-17 5 15,62% 

 b. Good to average 16-12 27 84,37% 

 c. Fair to poor 11-8 0 0% 

 d. Very poor 7-5   

 e. Inadequate 4-0   

2. organization    

 a. Excellent to very good 20-17 6 18,75% 

 b. Good to average 16-12 26 81,25% 

 c. Fair to poor 11-8 0 0% 

 d. Very poor 7-5   

 e. Inadequate 4-0   

3. vocabulary    

 a. Excellent to very good 20-17 10 31,25% 

 b. Good to average 16-12 21 65,62% 

 c. Fair to poor 11-8 1 3,12% 

 d. Very poor 7-5   

 e. inadequate 4-0   

4. language    

 a. Excellent to very good 30-24 3 9,37% 

 b. Good to average 23-18 27 84,37% 

 c. Fair to poor 17-10 2 6,25% 

 d. Very poor 9-6   
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 e. inadequate 5-0   

 Mechanic     

 a. excellent to very good 10-8 5 15,60% 

 b. good to average 7-5 26 81,25% 

 c. fair to poor 4-2 1 3,12% 

 d. very poor  1-0   

 e. inadequate    

 

Data tersebut jika dipresentasikan, maka yang mendapat kriteria baik 

mengalami peningkatan dari hasil pretes maupun siklus ke-1. Pada hasil tes siklus 

II, mahasiswa yang mendapat kriteria baik berjumlah 12 mahasiswa atau 47.94%, 

yang berada diatas batas kelulusan sejumlah 20 mahasiswa atau 53.06 % dan tidak 

ada yang berada dibawah nilai kelulusan. 

Berdasarkan data hasil tes siklus ke-2 diatas, didapat keterangan bahwa 

setelah diberi perlakuan pada siklus ke-1 dan siklus ke-2, hasil ketrampilan menulis 

mahasiswa mengalami kenaikan yang signifikan  dari semula rata-rata 62.72, 

setelah diberi perlakuan pada siklus ke-1 menjadi rata-rata 71.48 kemudian 

ditindak lanjuti ke siklus ke-2, rata-rata nilai menjadi 75.95.  

  

Perolehan Nilai Menulis Deskriptif Mahasiswa pada Tiap Siklus 
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Tabel 5 

Perbandingan Pencapaian Hasil Belajar Tiap Siklus 

No Uraian 
Perbandingan 

Batas Lulus Terendah Tertinggi 

1. Pretes 65 47 78,5 

2. Siklus 1 65 57,5 83 

3. Siklus 2 65 66 85,5 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ketrampilan menulis deskriptif 

mahasiswa dapat ditingkatkan melalui strategi RAFT.  Hal ini terbukti hasil nilai 

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

Sedangkan nilai tertinggi terus meningkat pada tiap siklusnya. 

 

Grafik Nilai Menulis Deskriptif Mahasiswa dengan Strategi RAFT 
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Dari grafik diatas dapat disimpulkan hasil nilai ketrampilan menulis deskriptif 

mahasiswa melalui strategi RAFT. Pada hasil pretes, 72% mahasiswa memiliki 

nilai rendah, pada siklus pertama mahasiswa dengan nilai rendah mulai berkurang 

dan pada siklus kedua nilai tertinggi berada pada preentase yang memuaskan. 
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Kesimpulan 

Kesimpulan peneliti ambil dari pelaksanaan penelitian tindakan yang telah 

dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis deskriptif bahasa Inggris 

melalui strategi RAFT adalah sebagai berikut:  

1. Strategi RAFT dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskriptif bahasa Inggris pada mahasiswa. Sesuai dengan judul penelitian 

tentang aplikasi strategi  RAFT dalam perkuliahan menulis deskriptif 

menunjukkan tingkat keterampilan menulis mahasiswa yang meningkat pada 

setiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai keterampilan menulis 

deskriptif bahasa Inggris mahasiswa STBA JIA di Bekasi yang pada observasi 

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

presentasi keterampilan menulis deskriptif mahasiswa hanya sekitar 3%  

2. Setelah diberi perlakuan pada siklus I keterampilan mahasiswa mengalami 

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

penelitian dilanjutkan ke siklus II dan ternyata keterampilan menulis deskriptif 

bahasa Inggris mahasiswa  mengalami peningkatan yang signifikan yakni 

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

3. Dengan penelitian ini mahasiswa memiliki pengetahuan tentang strategi RAFT, 

menulis deskriptif, dan keterampilan menulis serta mengaplikasikan strategi 

RAFT dalam belajar menulis deskriptif. 

4. Melalui penggunaan strategi RAFT dalam mata kuliah Writing II dengan tema 

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

mendukung keberhasilannya adalah usaha maksimal yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menulis. 

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

Inggris mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jepang Indonesia Amerika di 

Bekasi akan meningkat dengan menggunakan strategi RAFT” terjawab dan 

dapat diterima setelah dilakukan proses penelitian dan perkuliahan siklus I dan 

II dan dibahas dalam bentuk paparan grafik dan tabel. 

 

Daftar Pustaka 

Akhdiah, Sabarti , Meidar G. Arsyad, dan Sakura H. Ridwan, Pembinaan 

Ketrampilan Menulis Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1988 

Keraf, Gorys. Komposisi. Flores: Nusa Indah, 1989 

Knapp, Peter  dan Megan Watkins. Genre, Text, Grammar. Australia: A New 

South Wales, 2005 

Parera, Jos. Daniel. Menulis Tertib dan Sistematik Jakarta: Erlangga, 1987 



58      Jurnal Bahasa Asing, Vol. 13, No. 13, Desember 2017 

 

RAFT Writing, “What is RAFT,” Instructional Strategie 

Online.http//olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/raft 

Setiadi, Linawati dkk. Bahasa Inggris SMA dan MA Jakarta: ESIS, 2009 

Tarigan, Henry Guntur , Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa  Bandung: 

Penerbit Angkasa,1985 

Uno, Hamzah B. dan  Satria Kono . Assessment Pembelajaran Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012 

Weigle, Sara Cushing , Assessing Writing UK: Cambrigde University Press, 2002 

Wishon, George E  dan Julia M, Burks, Lets write English USA: American Book 

Company, 1980 

 

 



Yusnida Eka Puteri : Tragedi Minamata: Tinjauan Dampak…            59 

 

 

TRAGEDI MINAMATA: TINJAUAN DAMPAK INDUSTRIALISASI 

JEPANG PASCA PERANG DUNIA II 

 

Yusnida Eka Puteri  

Sekolah Tinggi Bahasa Asing JIA Bekasi 

yusnida.naira@yahoo.com  

 

Abstrak 

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang industri dan teknologi adalah suatu 

hal yang diidamkan sebuah negara. Salah satu indikator sebuah negara dikatakan 

maju dapat dilihat dari kemajuan industri dan teknologi yang telah dicapainya.  

Kemajuan industri dan teknologi tersebut diharapkan dapat menyediakan 

lapangan kerja yang memadai, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan 

hidup masyarakat suatu bangsa. Namun, harus pula disadari bahwa sebuah 

industrialisasi dapat melahirkan malapetaka apabila tidak disertai sebuah konsep 

yang jelas dan benar. Peranan pemerintah dalam membuat dan menjalankan 

regulasi dapat menjadi kunci perkembangan industri yang sehat bagi rakyatnya. 

Karena, disadari atau tidak, peningkatan produksi yang semakin cepat di satu sisi 

ternyata juga melahirkan tingkat pencemaran yang semakin tinggi di sisi lainnya. 

Inilah yang terjadi di Jepang pada era tahun 1965. Penyakit Minamata adalah 

sebuah contoh dampak industrialisasi yang terjadi di Jepang. Sebuah penyakit 

yang menyerang warga yang tinggal di sepanjang pesisir Teluk Tokyo,di desa 

Minamata.  Penyakit tersebut menyerang susunan sistem saraf pusat manusia 

akibat mengonsumsi ikan yang telah tercemar logam berat yang berasal dari 

Teluk Tokyo. Akibat traumatisnya masih dirasakan sampai ke beberapa generasi 

berikutnya.  

 

Kata Kunci: Penyakit Minamata, industrialisasi, pencemaran , limbah, merkuri. 

 

A. Latar Belakang 

 Pertengahan bulan Juli  2004, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan 

munculnya sebuah gejala penyakit yang tidak biasa yang menimpa masyarakat di 

Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Diberitakan bahwa gejala-

gejala penyakit tersebut berupa benjolan di kulit, gatal-gatal, pusing, mual dan 

sering kram. Kemudian gejala-gejala tersebut dikaitkan dengan sebuah penyakit 

yang pernah muncul di Jepang sekitar tahun 1965. Ratusan warga Buyat diduga 

terkena penyakit tersebut setelah mengonsumsi sejumlah ikan dan kerang yang 

telah terkontaminasi logam berat jenis arsen dan merkuri dalam jumlah besar. 

Apakah sebenarnya penyakit Minamata tersebut dan adakah hubungan antara 

Minamata yang pernah muncul di Jepang dengan gejala serupa yang ditemukan di 
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Sulawesi Selatan? Kejadian tersebut memicu  penulis untuk melihat lebih dalam 

tentang tragedi  Minamata di Jepang. 

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II telah menghancurkan sendi-sendi 

perekonomian yang telah berkembang beserta kekuatan militernya. Namun, Jepang 

berusaha bangkit dari kehancuran akibat perang dan menyusun strategi untuk 

kembali membangun negaranya. Jepang menyadari keadaan tanah dan alamnya 

yang sangat miskin, sehingga mereka harus menyiasati kekurangan sumber daya 

alam tersebut dengan memberdayakan sumber daya manusianya. 

Industrialisasi dan modernisasi serta keajaiban pertumbuhan ekonomi 

Jepang ternyata menghadapi masalah yang serius. Sarana pembuangan limbah yang 

belum terealisir di saat industri telah memasuki tahap  perkembangan ternyata 

menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan. Pihak perusahaan banyak yang 

menggunakan sungai-sungai yang berada di sekitar lokasi industrinya sebagai 

saluran akhir pembuangan limbah dari pabriknya. Inilah awal mula pencemaran 

yang fatal menimpa penduduk Jepang di daerah pesisir yang memerlukan waktu 

panjang untuk pemulihan kembali.  

Istilah bahasa Jepang yang sering digunakan untuk pengertian pencemaran 

adalah koogai, yang dalam bahasa Inggrisnya mirip dengan istilah public nuisance 

yang berarti gangguan umum. Menurut Fukutake, koogai adalah malapetaka yang 

ditimpakan kepada masyarakat secara keseluruhan oleh sejumlah besar orang atau 

perusahaan tanpa perincian, tapi kata itu sekarang mempunyai arti pencemaran 

yang disebabkan oleh pembuangan asap dan air dari industri-industri tertentu. 

Namun bagi masyarakat Jepang saat itu limbah industri dan asap yang berasal dari 

pertambangan dianggap sebagai lambang kemajuan industri. Pemerintah sejak 

zaman Meiji telah mempertahankan suatu kebijaksaan untuk meningkatkan 

produksi dan mendorong pertumbuhan industri. Perkembangan pertambangan dan 

pabrik-pabrik dianggap penting bagi pertumbuhan Jepang di masa yang akan 

datang, dan kerusakan apapun yang ditimbulkannya harus ditanggung bersama. 

Iklim politik dan sosial mendukung usaha-usaha industri untuk tidak merasa 

bersalah atas pencemaran yang mereka timbulkan (Fukutake 1988: 153) 

Perkembangan industri berat dan kimia serta pergeseran penggunaan 

batubara ke minyak bumi sebagai sumber tenaga juga turut meningkatkan 

pencemaran. Seperti halnya batubara, minyak bumi pun mengandung belerang 

yang ketika dibakar akan menghasilkan gas asam belerang. Ketika batubara 

menjadi sumber energi utama, gas asam belerang pun menjadi masalah. Namun, 

dengan penggunaan minyak bumi untuk memperluas ekonomi industri, masalah 

tersebut menjadi semakin serius (Hoshino 1992: 69) 
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Setelah mengalami masa pembangunan kembali selama pertengahan tahun 

1940-an, Jepang mulai memasuki periode baru pertumbuhan industri yang pesat. 

Alat-alat yang menggunakan tenaga listrik mulai berkembang, dan motorisasi 

mulai merubah gaya hidup masyarakat sehari-hari. Hingga akhir tahun 1950-an, 

produksi alat-alat rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, televise, tape recorder, 

motor dan mobil telah membanjiri pasaran Jepang (Foreign Press Center, 1989: 60) 

Tidak tersedianya sistem pembuangan yang memadai dan kegagalan dalam 

perencanaan fasilitas untuk menyalurkan limbah telah menyebabkan berubahnya 

fungsi sungai menjadi saluran limbah dan merusak ekosistem yang hidup di 

perairan pantai. Hal tersebut menyebabkan pencemaran sungai sudah mencapai 

tingkat yang tidak mungkin lagi dimurnikan secara alamiah. Air limbah dari 

pabrik-pabrik telah melampaui ambang batas yang membahayakan makhluk hidup 

karena air limbah itu telah mulai menyerang tubuh manusia itu sendiri. Berbagai 

penyakit muncul dan mengancam keselamatan hidup manusia begitu pula 

lingkungan sekitarnya, seperti penyakit Minamata dan Itai-itai (Fukutake, 1988: 

154) 

Peristiwa Minamata merupakan kasus peristiwa terbesar yang 

menempatkan Jepang menjadi negara yang tingkat pencemarannya termasuk tinggi 

di dunia. Kasus Minamata ini merupakan kasus pencemaran yang dilakukan oleh 

sebuah pabrik kimia bernama Nippon Chisso yang membuang metal merkuri ke 

laut dan dimakan oleh ikan, kemudian ikan tersebut dimakan oleh manusia. 

Ternyata siklus rantai makanan ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia 

dan bayi yang lahir menderita cacat mengerikan seumur hidup. Penyakit yang 

timbul tersebut dikenal dengan nama Minamata Disease, sesuai dengan nama desa 

tempat penyakit tersebut pertama kali ditemukan. Penyakit ini menyerang otak dan 

sistem saraf pusat pada manusia yang antara lain dapat mengakibatkan kelumpuhan, 

gangguan penglihatan, dan tuli (Hosino, 1992: 70) 

Berdasarkan survei selanjutnya diketahui bahwa penyakit Minamata tidak 

hanya ditemukan di desa Minamata. Pada bulan Juni 1965, peristiwa yang sama 

menimpa para nelayan yang tinggal di sepanjang sungai Agano daerah pinggiran 

Niigita di provinsi Niigita. Ini merupakan penyakit Minamata kedua yang terkenal, 

dan metil merkuri juga ditemukan pada tubuh korban seperti yang terdapat pada 

ikan yang telah mereka konsumsi (Ui, 1992: 5) 

Bagi masyarakat peristiwa Minamata adalah suatu peristiwa yang sangat 

menakutkan yang selalu mencekam kehidupan mereka. Terlebih lagi korban yang 

selamat mengalami cacat seumur hidupnya. Mereka tidak dapat menjalani 

kehidupan layaknya manusia normal. Setiap waktu mereka mengalami kejang-
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kejang dan tangan serta tubuhnya selalu gemetar. Korban Minamata itu tidak dapat 

bicara dengan teratur sehingga ucapannya tidak dapat dimengerti. Bahkan untuk 

memasukkan makanan ke mulutnya pun mereka tidak sanggup (Rebischung, 1974: 

116). 

Setelah kasus Minamata muncul penyakit yang disebut itai-itai. Itai-itai 

adalah suatu penyakit tulang yang disebabkan keracunan senyawa kimia cadmium 

yang menyerang penduduk yang tinggal di sepanjang sungai Jinzu, Prefektur 

Toyama. Penduduk yang sehari-harinya menggunakan air sungai untuk minum, 

memasak, serta keperluan rumah tangga dan mengairi sawah, menjadi korban. 

Tanda-tandanya dimulai dengan rasa sakit yang menyerang seluruh tubuh hingga 

akhirnya menyebabkan tulang menjadi rapuh. Korban yang sangat menderita ini 

merintih sambil mengeluarkan kata-kata itai-itai, yang bermakna ‘sakit-sakit’ 

untuk mengekspresikan rasa sakit yang amat sangat.  

Rakyat Jepang khususnya yang mendiami daerah di sekitar pabrik yang 

telah membiarkan perusakan lingkungan berlarut-larut, harus ikut memikul 

sebagian tanggung jawab atas hal itu. Sikap yang menyatakan perkembangan 

industri akan sejalan dengan perkembangan sosial yang diharapkan dapat berjalan 

sesuai rencana masih terus terjadi dan rakyat pun secara tidak langsung telah 

memberi peluang bagi timbulnya pencemaran lebih jauh. Baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah cendrung melihat masalah itu dari sudut pandang 

industri-industri yang membawa pencemaran, bukan dari sudut pandang penduduk 

yang terancam keselamatannya beserta rusaknya lingkungan hidup. Pada masa 

sekarang perhatian terhadap pencemaran itu telah meningkat, begitu juga 

perlawanan penduduk terhadap penempatan industri-industri yang membawa 

pencemaran ke daerah tersebut. (Fukutake, 1988: 156) 

 

B. Konsep Filosofis Jepang dan Pencemaran 

1. Konsep Shizenkan 

 Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau 

berinteraksi. Suatu kesatuan manusia harus mempunyai prasarana bagi warga-

warganya untuk dapat saling berinteraksi. Namun tidak semua kesatuan manusia 

yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat 

harus mempunyai suatu ikatan yang khusus, yaitu suatu  pola tingkah laku yang 

khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan  itu 

(Koentjaraningrat, 1990: 143-145).  

 Jepang merupakan suatu negara kepulauan dengan empat pulau utama yaitu 

Kyushu, Shikoku, Honshu, dan Hokkaido yang beriklim sedang. Karena wilayahnya 
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beriklim sedang, maka negeri ini mengalami empat musim yang berbeda setiap 

tahunnya, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. 

Pergantian keempat musim itu memberikan nuansa berbeda dan mengandung 

makna tersendiri bagi orang Jepang. Begitu besarnya antusiasme masyarakat dalam 

menyambut suatu musim, biasanya mereka mengadakan upacara yang disesuaikan 

dengan musim yang akan datang tersebut (Mangandaralam, 1993: 3). 

 Karena letak geografisnya, setiap tahun Jepang mengalami serangan angina 

taufan yang terjadi di Samudera Pasifik bagian barat. Kedatangan angin taufan ini 

mengakibatkan ombak besar serta hujan yang sangat lebat yang menimbulkan 

banyak kerusakan di daerah pantai dan banjir serta tanah longsor di daratan serta 

pegunungan. Gempa bumi pun telah menjadi hal biasa bagi mereka untuk dihadapi. 

Setiap kali bencana alam itu melanda, mereka telah siap dengan resiko kematian, 

kerusakan, dan penderitaan. Namun ancaman alam yang mengintai di satu sisi dan 

keindahan alam yang mereka miliki di sisi lain telah melahirkan sifat bekerja keras 

dan menghargai harmoni serta keindahan dalam diri orang Jepang sendiri. 

(Suryohadiprodjo, 1982: 8). 

 Kondisi alam yang dimiliki oleh negara Jepang merupakan suatu perpaduan 

yang harmonis antara dua kekuatan berbeda yang menghasilkan suatu filosofi bagi 

rakyatnya. Shizenkan adalah sebuah konsep yang lahir dari perasaan kedekatan 

mereka dengan alam, dimana manusia Jepang dalam upayanya untuk menghargai 

alam berusaha untuk menjaga harmoni antara alam dengan makhluk hidup. 

Penghargaan ini diwujudkan dalam bentuk menghadirkan suasana alam yang 

sealamiah mungkin dalam keseharian mereka dengan memperhatikan harmoni 

yang terdapat di lingkungan alam sekitar. 

 Sejak dahulu bangsa Jepang terkenal dengan sifatnya yang sangat 

menghargai dan mencintai alam, seperti gunung, sungai, rumput, dan pepohonan. 

Kecintaan dan penghargaan yang besar terhadap alam terlukis dalam kehidupan 

sehari-hari mereka.  Misalnya pada pakaian kimono yang dikenakannya, selalu 

menggambarkan motif-motif yang berhubungan dengan alam dan makhluk hidup 

seperti bunga, burung bangau, rumput, serta pohon. Sedapat mungkin benda yang 

dijadikan motif itu dihadirkan atau dilukiskan dengan bentuk yang mirip dengan 

aslinya. Begitu juga dalam masakan orang Jepang yang dalam penataannya selalu 

disesuaikan dengan musim yang sedang berlangsung. Umpamanya dalam musim 

gugur, untuk penyajiannya selalu terdapat daun momiji yang menjadi ciri khas 

musim tersebut. Daun momiji yang digunakan adalah daun yang telah jatuh ke 

tanah, bukan yang dipetik langsung. Hal ini menunjukkan keseriusan mereka dalam 

menjaga keseimbangan di dalam alam itu sendiri, agar tidak terganggu oleh campur 
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tangan manusia. Apabila kita masuk ke rumah orang Jepang, di salah satu sudut 

rumah yang dianggap paling istimewa selalu diletakkan ikebana dan bonsai. 

Bahkan mereka berusaha agar di setiap sudut rumah mereka mengandung sebuah 

unsur yang berkaitan dengan alam seperti bunga, burung atau lukisan pemandangan 

alam. Di taman atau di halaman juga didirikan semacam relif gunung-gunung 

dengan sungai kecil di bawahnya. Hal semacam ini mempunyai makna yang 

mendalam sekali bagi rakyat Jepang yang menunjukkan betapa dekatnya mereka 

dengan alam dan berusaha menghadirkan suasana alam itu dalam setiap aspek 

kehidupannya (Nakamura, 1991: 24). 

 Menurut Nakamura dalam konsep Shizenkan, alam sangat mempengaruhi 

perasaan serta emosi makhluk hidup terutama manusia yang hidup di dalamnya dan 

manusia pun  mempunyai kepentingan dan  ketergantungan yang kuat dengan alam. 

 

2. Harmoni  Masyarakat Jepang 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmoni merupakan kata benda 

yang memiliki arti keselarasan, sedangkan harmonis mempunyai arti selaras; serasi. 

Keharmonisan adalah hal (keadaan) selaras atau serasi; keselarasan; keserasian . 

 Suryohadiprodjo melukiskan pola pikir manusia Jepang dalam menghargai 

alam dan kesinambungannya terhadap makhluk hidup dengan menggunakan istilah 

harmoni, yaitu keserasian, keselarasan dan keseimbangan di dalam kelompok dan 

atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Aktivitas yang dilakukan 

manusia terhadap lingkungannya atau yang melibatkan lingkungan mengandung 

dampak positif maupun dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun 

manusia itu sendiri. Agar dampak negatif yang terjadi dapat diperkecil atau dibatasi 

maka perlu adanya harmoni yang berperan dalam setiap aktivitas yang melibatkan 

manusia. 

 Harmoni dalam kelompok sangat diperlukan sekali agar tidak terjadi 

persaingan yang menuju kepada perpecahan. Seorang yang tinggal di suatu desa 

yang merupakan kelompoknya dan juga mempunyai kedudukan (jabatan), maka 

orang tersebut mempunyai dua kelompok, yaitu kelompok dimana dia menduduki 

jabatannya dan sebagai anggota dari kelompok desanya. Bila fungsi kelompok 

jabatannya lebih kuat, maka hal itu secara efektif akan memperlemah kesatuan 

kelompok desanya. Apabila jalinan kesatuan kelompok desanya yang sangat kuat, 

maka hubungan antara anggota kelompok jabatannya akan diperlemah dan dalam 

kasus yang seperti ini dapat memecah belah persatuan dengan anggota kelompok  

dimana jabatannya berada (Nakane, 1981: 27-28). 
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 Peristiwa Minamata dapat dijadikan sebuah kasus yang merujuk kepada 

tidak adanya harmoni antara masyarakat dengan alam lingkungannya. Pembuangan 

limbah ke sungai telah merusak ekosistem komunitas sungai yang kemudian 

meluas kepada manusia di sekitar sungai. Hal itu menunjukkan tidak terbentuknya 

harmoni yang baik antara manusia yang menyalurkan limbahnya ke sungai dengan 

lingkungan tempat hidupnya. Sehingga, terjadinya keracunan bahan merkuri yang 

berasal dari pabrik kimia menimbulkan kerugian yang tidak terhingga bagi 

makhluk hidup dan lingkungan.  

 Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga diterapkan konsep 

harmoni. Prof. Sassa Manabu dengan kelompok penelitinya telah menerbitkan 

sebuah laporan yang menyarankan agar ditempuh “jalan holonic”, yaitu jalan yang 

mementingkan harmoni antara kelompok dan individu. Pendekatan ini dilakukan 

untuk memelihara potensi yang dimiliki oleh umat manusia. Kelompok peneliti 

tersebut mengemukakan bahwa manusia modern telah mengembangkan sikap 

individu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menjurus 

kepada sikap yang lebih mementingkan diri sendiri dari pada harmoni keseluruhan 

sistem kehidupan. Hal ini menciptakan masalah yang kompleks sifatnya. Dalam 

masyarakat industri, menyebabkan terjadinya pengejaran kekayaan material 

melalui penggunaan teknologi secara besar-besaran tanpa perhitungan dan juga 

pengurasan terhadap sumber daya alam secara drastis. Kedua hal itu telah 

meningkatkan polusi baik di darat, laut maupun udara dan mengancam 

kelangsungan hidup umat manusia serta alam sekelilingnya. Ini menunjukkan 

bahwa ada keterbatasan dunia yang menghalangi perluasan ruang hidup manusia. 

Oleh sebab itu diperlukan perubahan pendekatan yang harus mementingkan 

harmoni dalam kehidupan umat manusia serta hubungan antarmanusia yang lebih 

baik. 

 Terjaganya keseimbangan dalam kehidupan diantara umat manusia dengan 

alam akan menguntungkan kehidupan manusia itu sendiri. Namun bila 

keseimbangan tersebut telah hilang dan manusia hanya memanfaatkan alam untuk 

kepentingannya tanpa berusaha untuk menjaganya, maka pencemaran dan 

kerusakan lingkungan yang besar akan segera menghadang dan mengancam 

kehidupannya. Pencemaran yang berlarut-larut terhadap udara dan laut akibat gas 

buangan dari cerobong asap dan limbah industri kimia akan menyisakan 

pencemaran yang sangat fatal bagi generasi selanjutnya. 
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3. Pencemaran 

 Pencemaran, yang dalam istilah bahasa Jepangnya dikenal dengan kata 

koogai, terdiri dari dua kata yaitu koo yang berarti masyarakat atau public dan gai 

yang berarti kerusakan, bencana, gangguan atau campur tangan. Secara harfiah, 

koogai mempunyai makna kerusakan atau bencana yang ditimbulkan karena 

campur tangan manusia terhadap alam yang membawa bencana bagi manusia itu 

sendiri dan juga lingkungannya, atau merupakan suatu malapetaka yang ditimpakan 

kepada masyarakat secara keseluruhan oleh sejumlah besar orang atau suatu 

perusahaan tanpa perincian. Namun, sekarang koogai itu sendiri mempunyai makna 

lebih kepada pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan asap melalui 

cerobong asap sebagai sisa pembakaran dari pabrik dan limbah yang berasal dari 

industri-industri tertentu (Fukutake, 1988: 153). 

 Pencemaran yang melanda Jepang tidak hanya terhadap udara yang  

menyesakkan pernapasan, tapi juga terhadap sungai, air dan makanan pun terkena 

dampaknya. Di mana-mana terjadi polusi udara yang berasal dari deru pesawat jet 

di udara, gemuruh suara kereta api yang tiada hentinya sepanjang hari. Angkutan 

umum dan kendaraan bermotor memenuhi jalanan dengan gas buangan berupa 

karbon monoksida (CO) serta suaranya yang memekakkan telinga. Pekerjaan-

pekerjaan industri dengan alat-alat beratnya menambah hiruk-pikuk kota modern 

Jepang. Hasil-hasil dari industri dan industrialisasi yang berkembang 

menyebabkanb meningkatnya upah minimum regional, taraf hidup masyarakat 

yang semakin baik dan nama Jepang di mata dunia internasional. Namun, hal ini 

sebenarnya sangat berpotensi dalam menciptakan pencemaran dan meluasnya 

perusakan terhadap lingkungan hidup hingga mencapai tahap kritis. Selama 20 

tahun terakhir, banyak rakyat Jepang yang mengalami gangguan kesehatan dan 

bahkan sampai meninggal dunia akibat gas buangan dan bermacam-macam polusi 

dari industri. (Rebischung: 115) 

 Kemajuan dalam sektor ekonomi yang mendorong berdirinya pabrik-pabrik 

dan industri kimia yang ditempatkan di daerah-daerah di Jepang telah 

mengantarkan negara itu menuju kemajuan industri yang pesat, yang pada akhirnya 

menimbulkan ketidakselarasan perkembangan antara manusia dan lingkungan 

tempat hidupnya. Pencemaran alam cendrung didominasi oleh asap buangan dari 

kendaraan bermotor, Chloro Fluoro Carbon (CFC) yang berasal dari Air 

Conditioner (AC) dan limbah yang dihasilkan dari pabrik dan industri kimia yang 

terjadi dihampir seluruh Jepang. Kemajuan industri yang seiring dengan 

perkembangan sosial yang diharapkan sebelumnya, tidak menjadi kenyataan. 

Harapan pemerintah agar pertumbuhan pabrik dan industri yang besar diikuti pula 
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oleh peningkatan taraf hidup yang lebih baik, karena pembangunan pabrik yang 

ditempatkan di daerah-daerah akan dapat menyerap tenaga kerja lokal dari 

masyarakat setempat. Namun dampak yang ditimbulkan sama sekali tidak 

diharapkan dan diluar dugaan. Terjadinya peristiwa Minamata dan terjangkitnya 

penyakit Itai-itai akibat pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya oleh 

beberapa pabrik dan industri kimia sangat mengejutkan penduduk Jepang, bahkan 

sampai kepada masyarakat dunia. Suatu hal yang sangat kontroversial dimana 

Jepang yang dikenal sebagai bangsa yang sangat mencintai alam dan sangat dekat 

dengan alam kini mendapat julukan sebagai kepulauan tercemar. 

 Keindahan alam Jepang yang merupakan hasil harmoni berusaha dijaga 

oleh masyarakat dengan menerapkan harmoni yang diperoleh dari keindahan, yang 

selanjutnya akan menghasilkan suatu keseimbangan yang selalu memperhatikan 

ketergantungan antara lingkungan dengan makhluk yang hidup di dalamnya. Selain 

itu menghargai alam juga sebagai suatu bagian dari ajaran agama. Konsep 

shizenkan dalam hidup manusia Jepang pada dasarnya melahirkan harmoni yang 

berfungsi untuk menyeimbangkan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan 

alam sebagai tempat hidupnya. Dengan shizenkan yang begitu berakar kuat dalam 

diri orang Jepang yang dikombinasikan dengan harmoni dapat mencegah terjadinya 

pencemaran. Kekhawatiran yang sangat dalam bila pencemaran yang fatal terulang 

kembali disebabkan adanya suatu unsur dalam diri masyarakat yang berhubungan 

erat dengan alam yang tidak akan pernah hilang. Unsur yang begitu kuat mengikat 

rakyat Jepang itu adalah harmoni dan shizenkan. 

 

C. Sejarah Minamata 

 Minamata adalah sebuah perkampungan nelayan yang terletak di bagian 

barat Laut Jepang di Kyushu Utara. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai 

nelayan dengan menangkap ikan di sepanjang Teluk Minamata sebagai mata 

pencaharian utama, selain bertani dan memproduksi garam. 

 Empat puluh dua tahun yang lalu desa itu menjadi pusat perhatian atas 

kontroversi pertama mengenai polusi industri Jepang yang mengakibatkan lebih 

kurang seribu orang meninggal dunia. Peristiwa Minamata merupakan kasus 

pencemaran yang disebabkan oleh buangan pabrik yang mengandung merkuri yang 

disalurkan ke Teluk Minamata. Di dalam air, metil merkuri tersebut akan 

berpindah-pindah melalui rantai makanan dengan konsentrasi yang makin lama 

makin tinggi, yang pada akhirnya sampai pada tingkatan yang dapat merusak ketika 

senyawa tersebut berada dalam tubuh ikan. Manusia yang berada pada puncak 

rantai makanan akan memperoleh konsentrasi tertinggi. Oleh karena itu, ketika ikan 
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tersebut dimakan oleh manusia senyawa merkuri akan semakin bertumpuk di 

dalam tubuhnya sehingga menyebabkan keracunan dengan resiko kematian yang 

sangat tinggi. (Dubos dan Pines, 1980; 103-104) 

 Peristiwa tersebut bermula pada bulan Mei 1956, ketika ditemukan 

beberapa orang pasien dengan gejala yang aneh di rumah sakit daerah Minamata. 

Mereka menunjukkan gejala kejang-kejang yang sangat hebat, sering kehilangan 

kesadaran kemudian mengalami koma permanen. Setelah menderita demam 

dengan panas yang sangat tinggi, pasien akhirnya meninggal dunia. 

 Berdasarkan kajian tersebut, maka dibentuklah sebuah tim peneliti yang 

terdiri dari dr. Hosokawa, direktur Rumah Sakit Minamata bekerja sama dengan 

Persatuan Dokter Universitas Kumamoto dan Pusat Kesehatan setempat. Penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa penyakit tersebut tidak muncul secara tiba-

tiba,  tetapi satu fakta yang pasti adalah bahwa seluruh pasien telah mengonsumsi 

ikan yang berasal dari Teluk Minamata.  

 Pada awalnya dicurigai bahwa penyakit tersebut menular, tetapi 

kekhawatiran itu segera hilang setelah penelitian yang lebih intensif dilakukan. 

Diperkirakan bahwa penyebabnya berhubungan dengan limbah yang mengandung 

racun yang dibuang ke Teluk oleh perusahaan bernama Nippon Chisso. Endapan 

yang diambil dari teluk mengandung berbagai jenis bahan yang mengandung racun 

dalam jumlah yang sangat besar, seperti mangan, selenium, dan thalium. Kemudian 

diduga juga bahan-bahan itu berhubungan erat dengan penyakit yang sedang 

berjangkit saat itu. Setiap polutan (bahan pencemar) tersebut dipisahkan satu-

persatu dan akhirnya ditemukan merkuri sebagai logam berat yang terakhir. 

Akhirnya tim peneliti sampai pada kesimpulan sementara bahwa penyebab 

penyakit Minamata adalah senyawa merkuri. 

 Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI), Hayato Ikeda 

mengkritik publikasi yang telah dilakukan perihal Teori Merkuri Organik oleh tim 

peneliti Universitas Kumamoto, begitu juga dengan menteri Kesejahteraan Rakyat 

yang meragukan hasil penelitian itu. Mereka berpendapat hal yang telah dilakukan 

oleh tim peneliti telah menyulut konflik di masyarakat. Akhirnya tim peneliti 

tersebut dibubarkan.  Namun  Hosokawa tetap mendukung teori merkuri organik 

tersebut dan terus melanjutkan penelitiannya. Beliau mengadakan eksperimen 

sendiri dengan menggunakan kucing yang diberi makan dengan buangan dari unit 

produksi asetaldehide perusahaan kimia tersebut, dan menemukan jawaban atas 

penyebab penyakit Minamata melalui otopsi dan pengujian patologikal. Setelah 

tiga tahun berlalu, akhirnya dengan tegas dinyatakan bahwa penyebab penyakit 

yang sedang berjangkit saat itu adalah limbah yang mengandung merkuri yang 
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berasal dari Perusahaan Kimia Nippon Chisso. Pada mulanya pihak perusahaan 

menyangkal tuduhan itu dan menyatakan bahwa perusahaannya tidak 

mengeluarkan limbah yang mengandung merkuri, walaupun kenyataannya merkuri 

merupakan bahan dasar yang digunakan untuk reaksi kimia di pabrik. Akhirnya, 

pada Oktober 1959, Perusahaan Nippon Chisso sadar mengakui kenyataan bahwa 

penyakit Minamata yang telah merenggut korban jiwa itu sangat berhubungan 

sekali dengan limbah yang berasal dari unit produksi asetaldehide perusahaannya 

(Ui, 1982: 106-123). 

 

1. Gugatan Masyarakat Terhadap Perusahaan Nippon  Chisso  

 Setelah mengetahui dengan pasti bahwa penyebab penyakit itu adalah 

buangan (limbah) merkuri organic daripabrik kimia Nippon Chisso, masyarakat 

sangat marah sekali dan mendatangi perusahaan tersebut untuk meminta 

pertanggungjawaban dan uang ganti rugi atas kerugian yang dialami penduduk, 

karena ikan yang mereka tangkap tidak laku dijual setelah dinyatakan secara medis 

bahwa ikan dan jenis kerang-kerangan di Teluk Minamata telah tercemar zat kimia 

beracun. 

 Reaksi yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan yang tidak merasa harus 

bertanggung jawab, menimbulkan amarah yang sangat besar dari penduduk. 

Ditambah lagi dengan adanya kenyataan bahwa sebagian besar korban penyakit 

tersebut meninggal dunia, bayi lahir dengan bentuk yang ganjil karena telah 

terkontaminasi dari ibunya sejak dari dalam kandungan melalui plasenta, serta 

korban yang selamat mengalami cacat seumur hidupnya. Penyakit ini menyebabkan 

kebutaan, lumpuh, kaki pincang, kejang-kejang; karena penyakit ini langsung 

menyerang sistem syarat pusat pada manusia. (Iijima, 1979: 1). 

 Karena tuntutan penduduk tidak ditanggapi oleh pihak Chisso, akhirnya 

mereka membawa kasus ini ke pengadilan. Melalui pengadilan akhirnya diputuskan 

bahwa perusahaan tersebut harus membayar uang ganti rugi secukupnya. 

Pemerintah Jepang mengakui lebih 2000 orang yang menderita akibat penyakit 

tersebut telah menerima ganti rugi. Bulan Oktober, Pengadilan Distrik di 

Kumamoto sebelah selatan Jepang, mengusulkan penyelesaian di luar pengadilan 

terhadap kasus tersebut. Pemerintah menolak penyelesaian demikian dengan 

pertimbangan bahwa pengadilan belum mencapai keputusan akhir mengenai siapa 

yang harus bertanggung jawab atas musibah itu. Para tergugat seluruhnya mengaku 

sebagai korban Minamata yang disebabkan senyawa air raksa yang masuk ke tubuh 

mereka setelah memakan ikan yang telah terkontaminasi. Dokter setempat 
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mengatakan senyawa itu dapat mengacaukan sistem syarat dan menyebabkan 

berbagai kerusakan pada organ-organ tubuh. 

 Pengadilan Distrik Kumamoto tahun 1987 memutuskan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah Kumamoto telah lalai dan memerintahkan untuk membayar 

647 juta Yen (US $ 4,9 juta) kepada 110 warga yang lolos dari peristiwa tersebut. 

Hingga Juni 1990, 2234 orang telah dinyatakan sebagai korban Minamata. 

Berdasarkan Undang-undang Khusus, mereka yang dinyatakan korban dapat 

menerima pengobatan Cuma-Cuma dan kompensasi antara 16 juta Yen hingga 18 

juta Yen (US $ 123.000 sampai dengan US $ 138.000). 

 

2. Reaksi Masyarakat Terhadap Peristiwa Minamata  

 Berbagai tanggapan dan rasa simpati terhadap korban dan kasus Minamata 

bermunculan. Dari tahun 1968 – 1970 banyak buku yang ditulis yang menceritakan 

kejadian dan masalah seputar tragedi Minamata. Salah satunya adalah Kugai Jodo 

yang ditulis oleh Michiko Ishimure yang tinggal di Prefektur Kumamoto. Dengan 

bahasa yang indah ia menggambarkan tentang keindahan dan kekayaan alam desa 

Minamata serta kesengsaraan yang akhirnya menimpa penduduk akibat penyakit 

Minamata. Ishimure menerima penghargaan Magsaysay Award dari Philipina 

untuk hasil karyanya tersebut (Hayashi, 1990: 229). Seirinsha yang didirikan oleh 

Noriaki Tsuchimoto, membuat sebuah film documenter yang mengisahkan tentang 

penyakit Minamata yang didukung oleh beberapa korban Minamata. Film tersebut 

diputar dibanyak tempat dan juga dikenal oleh dunia internasional, karena 

memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat luas tentang penyakit yang 

diakibatkan oleh keracunan zat kimia. Sebuah buku yang dihasilkan dari kerja sama 

antara Tim Peneliti Penyakit Minamata dengan Dr. Hosokawa dan beberapa tenaga 

medis lainnya, diterbitkan dengan judul The Minamata Disease- 20 Years of 

Research and the Problem Today. Buku tersebut adalah sebuah buku yang ditulis 

dengan standar internasional yang tidak disponsori oleh pemerintah. Selain itu juga, 

sumbangan besar yang diberikan masyarakat Jepang adalah Sosisha (Mutual 

Concern) Center, sebuah lembaga latihan kerja yang berfungsi untuk menampung 

korban Minamata yang cacat fisiknya untuk dilatih agar mempunyai ketrampilan, 

yang didukung oleh seluruh masyarakat Jepang (Ui, 1992: 129). 

 Walaupun peristiwa Minamata ini terjadi puluhan tahun silam, tetapi masih 

membekas dalam benak rakyat Jepang hingga saat ini, terutama penduduk yang 

mengalami langsung tragedi itu. Hal yang sama pun dialami masyarakat pada saat 

sekarang yang tidak menyaksikan langsung namun dapat melihat akibat nyata dari 

korban-korban yang masih hidup. Bagi bayi-bayi yang lahir pada masa itu terkena 
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pengaruh dari ibunya melalui plasenta yang menghubungkannya dengan embrio. 

Mereka yang terlahir ketika itu, kini tentu telah tumbuh dewasa, namun satu hal 

yang pasti bahwa mereka yang terkena penyakit Minamata dan selamat dari 

kematian kini menderita cacat seumur hidupnya. Ada yang mengalami kebutaan, 

kaki pincang, ada yang lumpuh setengah badannya dan ada pula yang tidak dapat 

berbicara. Itu semua merupakan realita yang harus dihadapi dan merupakan suatu 

pelajaran bagi masyarakat Jepang saat ini. 

 Kemajuan yang telah diraih Jepang dalam bidang industri dengan 

dibangunnya pabrik-pabrik dan industri berat dan kimia di sekitar lokasi 

pemukiman penduduk menuntut pengorbanandan bayaran yang sangat tinggi dari 

rakyatnya. Air sungai yang biasa mereka gunakan untuk berbagai keperluan rumah 

tangga dan mengairi sawah serta untuk minuman ternak sudah tercemar oleh 

limbah beracun. Ribuan ikan dan hewan laut mati mengambang karena keracunan 

bahan merkuri dan sama sekali tidak dapat dikonsumsi lagi. 

 

3. Kasus-kasus penyakit Minamata 

a. Kadar Merkuri dalam Tubuh Manusia 

 Tingkat kontaminasi merkuri yang ditemukan pada tubuh manusia di 

Jepang rata-rata berkisar dari 3 ppm hingga 6 ppm (part per million). Kasus yang 

mengejutkan ditemukan pada seorang bekas tentara Jepang, Yokoi Shoichi yang 

bersembunya di hutan Guam selama 28 tahun. Yokoi dinyatakan telah menjadi 

korban polusi lingkungan yang saat ini menimpa Jepang. Sebuah rumah sakit 

Nasional di Tokyo melaporkan bahwa tingkat merkuri pada rambutnya hanya 2 

ppm ketika dia kembali ke Jepang pada Februari 1972. Tetapi pada bulan April, 

berkembang menjadi 4,7 ppm dan menjadi 8,2 ppm pada akhir September. 

Walaupun begitu, kontaminasi merkuri pada tubuhnya tidak mencapai tahap yang 

membahayakan. Kejadian tersebut memperlihatkan tingkat polusi yang kritis telah 

menimpa rakyat dan tingkatan tersebut dapat terus naik jika tidak ada tindak lanjut 

pencegahan terhadap pencemaran dari pihak pemerintahan dan kesadaran dari 

masyarakat Jepang (Hayashi, 1990: 116). 

 Menurut dr. Fujino, sampai sekarang berdasarkan sampel ikan yang dijual 

di pasar-pasar setempat, masih terkandung sejumlah racun merkuri di atas ambang 

toleransi yang telah ditetapkan, yakni 0.4 ppm (Angkatan Bersenjata, Maret 1989). 

b. Anak-anak Sebagai Korban Terbesar 

 Berdasarkan data statistik, diketahui bahwa rata-rata korban yang 

mengalami kelumpuhan yang berhubungan dengan syaraf otak adalah anak-anak 

yang lahir dari keluarga nelayan, antara tahun 1954 – 1959. Sebagian dari mereka 
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telah terkena pengaruh penyakit Minamata sejak dari dalam kandungan dan lahir ke 

dunia dengan membawa penderitaan penyakit Minamata. Pada saat berumur 2 

tahun, anak-anak tersebut tidak bisa berjalan, merangkak sendiri, berbicara atau 

menggunakan sumpit ketika makan. Mereka dicekam kejang-kejang dan pingsan 

dari waktu ke waktu. Ibu mereka tidak menyangka susu yang diberikan kepada 

bayinya atau ikan yang dimakan telah tercemar. Ketika orang tuanya mendengar 

diagnosa bahwa mereka telah keracunan merkuri melalui ikan yang telah dimakan, 

segera mereka pergi ke rumah sakit dan menjual perahu serta seluruh perlengkapan 

menangkap ikan mereka untuk membiayai pengobatan anaknya. Setelah 4-5 tahun 

berlalu, anak-anak itu tidak punya pilihan selain tinggal di rumah sebagai bagian 

dari kehidupannya. 

 Banyak dari mereka yang kehilangan ayahnya, saudara laki-laki maupun 

saudara perempuan akibat tragedy Minamata. Umumnya mereka tidak menyadari 

bahwa mereka adalah korban sejak lahir peristiwa tersebut, dan tidak mengetahui 

takdir yang menimpa keluarganya. 

 Usia anak-anak itu terus bertambah. Pada usia 10 tahun mereka lebih 

sensitif terhadap kesepian yang selalu mencekam mereka dan isolasi dalam segala 

aspek kehidupan emosionalnya. Terpancar suatu kebahagiaan dari wajah polos 

mereka ketika melihat langit yang luas atau ketika melihat anak-anak sebaya 

mereka naik bus. Mereka berharap suatu saat nanti, merekalah yang berada dalam 

bus itu, atau yang sedang berjalan-jalan, dan suatu saat nati merekalah yang akan 

menggandeng tangan kedua orang tuanya dari rumah yang telah menutupnya dari 

kehidupan dunia luar. Walaupun usia mereka rata-rata telah mencapai 10 tahum, 

namun sifat mereka sangat kekanak-kanakan dan wajah yang tidak berdosa itu 

tidak mengekspresikan apa-apa. Hanya dengan gerak tubuh mereka berusaha 

mengekspresikan segala keinginannya. Mereka sangat bahagia bila dapat 

melakukan interaksi dengan komunitas yang berbeda dari situasi yang mereka 

dapatkan di dalam rumah sendiri. Orang tuanya tidak dapat berbuat apa-apa dengan 

kondisi anaknya yang seperti itu, mereka tidak dapat menolong, namun sangat 

mencemaskan masa depan anak-anaknya dan apa yang akan terjadi suatu saat nanti 

jika mereka meninggal dunia. 

 

D. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran 

 Peningkatan produksi yang semakin cepat ternyata juga diikuti oleh tingkat 

pencemaran yang semakin tinggi. Pada saat itu pemerintah baru menyadari bahwa 

kalau laju kerusakan itu tidak segera ditanggulangi maka lingkungan hidup tidak 

akan dapat diselamatkan dan akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. 
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Resiko pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup pasti akan terus 

berjalan jika kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan tidak tumbuh. 

 Untuk menyeimbangkan kemajuan industri dengan kesejahteraan rakyat, 

maka pemerintah membentuk undang-undang yang berfungsi dalam pengaturan 

dan pengendalian pencemaran. Oleh sebab itu, Kementrian Kesehatan dan 

Kesejahteraan segera mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang melarang 

pengotoran dan perusakan lingkungan. Untuk menunjang pelaksanaan Undang-

Undang tersebut agar dapat berjalan dinamis, maka pada tahun 1958 diberlakukan 

pula Undang-Undang Pemeliharaan Mutu Air dan Undang-Undang Pengatur 

AirLimbah Pabrik. 

 Pembentukan Undang-Undang untuk mengantisipasi pencemaran lebih jauh 

oleh pemerintah memperlihatkan suatu perkembangan yang sangat 

menggemberikan, apalagi setelah dibentuknya Divisi bagian Pencemaran di 

Kementrian Kesehatan dan Kesejahteraan tahun 1964. Hal ini menunjukkan 

perhatian yang besar dari pemerintah dalam upayanya untuk mensejahterakan 

rakyat dan memperbaiki lingkungan hidup yang telah tercemar oleh polusi. Ketika 

pencemaran sudah tidak dapat diabaikan lagi, Badan Pencegah Pencemaran 

dibentuk, disusul kemudian dengan Undang-Undang Pokok mengenai pencemaran 

pada tahun 1965. Undang-Undang itu menitikberatkan pada masalah 

pengembangan sector ekonomi yang harus disesuaikan dengan kondisi alam dan 

menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkat pencemaran udara, air dan 

suara. Walaupun demikian, Undang-Undang tersebut masih mendapat protes dari 

masyarakat karena msih saja terdapat kemudahan dan kelonggaran yang diberikan 

kepada sector ekonomi. Sehingga pada tahun itu juga diadakan peninjauan ulang 

dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Pokok mengenai pencemaran dan 

Undang-Undang lain yang bersangkutan dan pada tahun 1975 Undang-Undang 

Pelestarian Lingkungan Hidup dinyatakan berlaku. Dengan demikian masalah 

pencemaran menjadi prioritas utama yang penyelesaiannya harus dilakukak secara 

cepat dan tepat. Masyarakat terus menuntut agar perkembangan industri yang sehat 

diserasikan dengan pelestarian lingkungan hidup, karena bekerjanya kedua 

komponen tersebut secara seimbvang akan mewujudkan sebuah Negara industri 

yang mendukung lingkungan. Masalah lingkungan ini mulai mendapat perhatian 

besar dari seluruh rakyat Jepang setelah terungkapnya kasus Minamata yang sangat 

mengejutkan semua orang bahkan dunia internasional. 

 Sejak saat itu perkembangan industri harus mempunyai jangkauan jauh ke 

depan terhadap akibat-akibat yang mungkin terjadi beserta pencegahannya. Hal ini 

dimaksudkan agar kondisi alam tetap terjaga hingga ke generasi selanjutnya. 



74      Jurnal Bahasa Asing, Vol. 13, No. 13, Desember 2017 

 

Tingginya tingkat pencemaran yang telah terjadi menunjukkan bahwa rasa cinta 

lingkungan dan penghargaan besar terhadap keindahan alam yang telah menjadi 

tradisi dalam masyarakat Jepang serta harmoni yang telah lama terbentuk 

dalamsistem social dan kelompok tidak mampu meredam meluasnya pencemaran 

terhadap lingkungan. Pencemaran terus mnyebar dan masyarakat tidak 

menunjukkan reaksi yang menentang, demi kemajuan industri dan modernisasi 

yang sedang dijelang Jepang saat itu. Pada kondisi demikian, masyarakat Jepang 

yang sangat kuat memegang nilai tradisional yaitu untuk selalu mementingkan 

kepentingan kelompok, dalam hal ini kemajuan Negara, dari pada kepentingan 

pribadi, harus memaklumi timbulnya pencemaran. Apalagi sikap pemerintah yang 

lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan tidak menekankan segi 

kesejahteraan penduduk. Seperti dalam cabinet Ikeda, pemerintahan Satoo pun 

lebih menekankan pertumbuhan ekonomi di dalam program kerjanya untuk 

melipatgandakan pendapatan nasional. Harga mahal yang harus dibayar karena 

memberikan prioritas utama pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan 

sosial adalah meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan. 

 Jepang sebagai negara yang mempunyai pengaruh kuat dalam keberhasilan 

di bidang ekonomi, tetapi harus menanggung masalah berat yang berkaitan dengan 

pencemaran dari industri kimia dan limbah domestik, yaitu sampah yang berasal 

dari rumah tangga. Bahkan, Jepang harus menanggung akibat dari semua kemajuan 

ekonomi yang mendorong berkembangnya industri berat seperti industri kimia 

yang menyebabkan Jepang dikenal dengan sebutan “kepaulauan tercemar” akibat 

tingkat pencemarannya yang sangat tinggi.  

 Negara Jepang sekarang sedang membenahi diri dari kerusakan lingkungan 

dan pencemaran yang telah menewaskan ribuan orang warganya. Pencemaran 

sampai pada taraf yang sangat mengancam keutuhan lingkungan yang dulu terjadi, 

kini dapat dikendalikan dan berusaha dicegah seminimal mungkin. Fasilitas 

buangan dari industri kimia telah terwujud dan telah berfungsi baik karena 

dukungan yang diberikan semua pihak, terutama industri-industri terkait. Sungai-

sungai dengan airnya yang jernih dan ikan yang banyak menjadi tempat berlibur 

dan memancing bagi warganya. Semua itu telah berubah seiring upaya 

pengendalian pencemaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mewujudkan 

hubungan yang serasi antara manusia dan alam lingkungannya.  

 Harmoni telah hidup kembali dalam keseharian masyarakat Jepang saat ini 

dan konsep shizenkan telah membawa rakyat kepada perubahan total dalam 

menjaga keindahan alam. Hal ini terlihat dari hubungan yang harmonis antara 

kehidupan manusia dan alam lingkungannya yang semakin teratur dan terkendali. 
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Teknologi yang berkembang dengan pesat diimbangi pula dengan pelestarian nilai-

nilai tradisional yang kuat, yaitu shizenkan, sehingga kemajuan dalam bidang 

teknologi dapat dipertimbangkan dengan penggunaan teknologi tersebut. Sifat kerja 

keras dan disiplin yang tinggi telah berhasil membawa Jepang menuju perbaikan 

dan pelestarian lingkungan hidup secara menyeluruh. Hal ini bukanlah masalah 

yang mudah untuk diwujudkan karena memerlukan partisipasi dan kerja sama 

antara seluruk komponen masyarakat, pemerintah, dan industri terkait yang 

berpotensi dalam menghasilkan limbah. 

 Berkat upaya yang dilakukan oleh seluruh rakyat Jepang tanpa terkecuali, 

saat ini pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri dapat 

dikendalikan. Peristiwa Minamata telah memberi peringatan yang sangat berarti 

untuk merubah komitmen politik di bidang pelestarian lingkungan di Jepang. Sejak 

didirikannya Badan Lingkungan Hidup tahun 1971 dan dikeluarkannya undang-

undang di bidang pengendalian kerusakan lingkungan serta didukung oleh 

lembaga-lembaga penelitian, kualitas lingkungan menjadi semakin baik. Salah satu 

pendukung utamanya adalah naiknya Gross National Product (GNP), dengan 

demikian dapat mendorong dibangun dan beroperasinya teknologi yang berkaitan 

dengan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan secara seksama. Selain itu, 

pendapatan nasional yang meningkat diikuti oleh menurunnya angka kematian bayi, 

menunjukkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang didukung dengan 

biaya yang besar dapat memperpaiki kualitas lingkungan hidup saat ini. Namun 

yang terpenting dari semua itu adalah kesadaran warga masyarakat dalam usahanya 

untuk menjaga kondisi alam lingkungannya, dan biaya yang besar hanya 

merupakan factor pendukung yang utama. 

 Masyarakat tidak ingin peristiwa Minamata yang terjadi puluhan tahun lalu 

kembali terjadi hanya karena kelalaian mereka dalam menjaga alam dan 

menanggulangi masalah pencemaran. Peristiwa Minamata menjadi momok yang 

menakutkan bagi masyarakat, karena peristiwa tersebut telah menghancurkan 

kehidupan manusia dan merusak alam, terutama sungai, laut dan teluk yang selama 

ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. 

Pada dasarnya masyarakat sangat mendorong dan mendukung kemajuan industri 

yang telah menandai modernisasi Negara Jepang, bahkan mereka cenderung utuk 

membiarkan pencemaran yang terjadi di sekitarnya karena menurut mereka saat itu, 

kemajuan negaranya adalah lebih penting daripada masalah pencemaran. Namun 

pencemaran yang tidak mendapat perhatian yang serius itu ternyata 

menghancurkan kehidupan masyarakat serta masa depan anak-anak mereka. 

Pencemaran itu telah membinasakan kehidupan ikan dan karang-karang yang hidup 
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di laut, telah mencemarkan sungai dan teluk, tempat yang telah menjamin 

kehidupan mereka sehari-hari sebagai mata pencahariannya. Alam yang selama ini 

begitu dekat dengan jiwa mereka akhirnya rusak karena tidak adanya harmoni yang 

terjadi antara pembangunan dan dampak akhir pembangunan itu sendiri dengan 

kehidupan manusia. 

 Kekhawatiran yang sangat besar itu lebih disebabkan kepada penderitaan 

terhadap manusia akibat kerusakan alam yang sangat fatal. Masa depan suram yang 

telah terbayang bagi anak-anak yang menjadi korban, menyebabkan kekhawatiran 

terhadap pencemaran sulit hilang dalam diri mereka. 

2. Program Kali Bersih 

 Jepang telah memulai program Kali Bersihnya beberapa tahun yang lalu 

dan hasilnya bisa dilihat saat ini. Sungai-sungai yang dulunya tercemar oleh zat-zat 

kimia dan sampah rumah tangga, kini telah bersih kembali dan menjadi tempat 

hidup bagi ikan-ikan. Walaupun di hulu sungai yang mendekati laut ada yang 

masih kotor, namun kandungan zaat organiknya sudah jauh lebih berkurang 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tidak melampaui nilai ambang batas, 

sehingga tidak berbahaya bagi manusia maupun ekosistem sungai yang hidup di 

dalamnya. 

Program Kali Bersih, sebagai salah satu bentuk pengendalian pencemaran terhadap 

sungai dari bahan pencemar banyak terlihat di kota-kota industri Jepang seperti 

Tokyo dan Osaka dan dengan cara yang berbeda-beda si setiap daerah, tergantung 

dari permasalahannya. Seperti di Tokyo, langkah-langkah untuk menjaga kualitas 

air adalah dengan membangun sewerage system, yaitu sistem penyaluran air 

buangan rumah tangga, termasuk buangan tinja yang dibangun di bawah tanah 

menuju ke pusat pengolahan air limbah. Cara kedua adalah dengan pengendalian 

air limbah dan mengeluarkan panduannya termasuk undang-undang yang 

menyangkut pengendalian pencemaran. Semua kegiatan swasta termasuk industri, 

fasilitas pengolahan limbah dan lain-lainnya harus mengolah air limbahnya dengan 

standard yang telah ditetapkan dalam peraturan mengenai Pengendalian 

Pencemaran Air. Pemantauan pembuangan limbah industri di lapangan maupun di 

laboratorium dilakukan dengan peralatan yang canggih sehingga kesalahan yang 

terjadi dapat diketahui secepat mungkin. 

 Di Osaka, program pembersihan terhadap sungai dan teluk yang tercemar 

dilakukan mulai dari hulu sampai hilir sungai bahkan juga meliputi pembersihan 

pelabuhan dari sumber bahan pencemar. Langkah-langkah yang ditempuh pertama 

adalah pengerukansungai, kanal dan pelabuhan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, 

kurang lebih sebanyak 3.200.000 m3 lumpur telah diangkat keluar. Langkah kedua 
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adalah pengurangan jumlah sampah yang masuk ke sungai. Dalam sepuluh tahun 

ini, telah diambil sampah yang berada di aliran sungai sebanyak 210.000 m3. 

Langkah ketiga adalah pembangunan fasilitas sewerage baik saluran di bawah 

tanah maupun unit pengolahan air limbahnya. Langkah-langkah ini cukup berhasil 

terbukti dengan rendahnya tingkat pencemaran dari limbah industri saat ini. 

 Walaupun dana yang tersedia cukup banyak, namun program kali bersih ini 

tidak akan berhasil tanpa peranan dan pengertian sector swasta sebagai industri 

yang terkait langsung dengan proses kemajuan industri. Kesadaran industri-industri 

untuk mengolah air limbahnya sebelum dibuang ke sungai benar-benar dijalankan 

dengan baik. Standar baku air limbah yang telah ditentukan tidak dapat ditawar lagi 

dan pengawasan secara ketat dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. 

Untuk air buangan dari rumah tangga, termasuk tinja dialirkan melalui saluran 

bawah tanah (Sewerage System) menuju ke unit pengolahan air limbah kota. 

Sehingga sungai tidak lagi menjadi saluran akhir untuk membuang sampah maupun 

menyalurkan limbah. 

 Kesadaran yang tinggi akan kebersihan dan keindahan, menyebabkan 

sampah selalu dibuang ke tempat yang telah tersedia bahkan masing-masing tempat 

sampah tersebut telah ditentukan, yaitu tempat bagi sampah yang dapat dibakar dan 

yang tidak dapat dibakar serta sampah dari jenis kaleng-kalengan dan kaca. 

Kemudian pada jam-jam tertentu sampah-sampah tersebut diangkut menuju ke 

pusat pembakaran sampah (Incineration Plant) atau Landfill. Sehingga sampah 

yang tercecer ataupun yang dibuang ke sungai hampir tidak ditemukan lagi di sana. 

Ketekunan dan kerja keras dalam upaya melestarikan lingkungan yang didukung 

oleh nilai-nilai tradisional, ternyata membuahkan hasil yaitu tercapainya keinginan 

masyarakat terhadap kemajuan industri yang sehat dan seimbang dengan 

kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama (Suara Pembaruan, Agustus 

1990). 

3. Kloro Fluoro Karbon 

 Sasaran utama kegiatan perbaikan kerusakan dan pencemaran alam di 

Jepang dewasa ini lebih dipusatkan pada senyawa kimia Chloro Fluoro Carbon 

(CFC) yang digunakan secara luas dalam industri dan kehidupan sehari-hari 

masyarakat seperti foam, aerosol, propelan, AC, plastic dan pelarut. Sekarang 

Jepang sedang menciptakan mesin daur ulang limbah CFC untuk pabrik yang 

menyerapnya dengan karbon aktif yang berbentuk sarang lebah (Bisnis Indonesia, 

April 1990). 

 Pemerintah sangat menekankan kepada industri untuk lebih peduli terhadap 

lingkungan dalam menghasilkan sebuah produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
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berlakunya prinsip Polluter Pays Principle atau Asas Pencemar Pembaya. Asas 

Pencemar Pembayar ini ditujukan bagiperorangan atau perusahaan yang 

menyebabkan timbulnya bahaya pencemaran untuk bertanggung jawab secara 

hokum atas perbuatannya, dan harus melaksanakan semua tindakan yang 

ditentukan oleh undang-undang untuk mencegah dan menghilangkan bahaya 

tersebut dan memberikan kompensasi seperlunya atas kerusakan yang terjadi. 

Berdasarkan prinsip itu semua industri di Jepang sekarang dipaksa untuk 

mengembangkan pembaharuan teknologi yang efektif dan secara ekonomis layak 

untuk mengendalikan pencemaran (ISEI, 1989: 99). Kemudian dicanangkan pula 

istilah Ekopolis lingkungan Yang bertujuan untuk memperluas cakrawala berpikir 

dan wawasan lingkungan segenap rakyatnya, agar mampu memecahkan masalah 

lingkungan secara lebih hati-hati, arif, dan bijaksana (Bisnis Indonesia, April 1990). 

 Masyarakat Jepang saat ini memandang tragedi pencemaran oleh limbah 

industri itu sebagai suatu pengalaman berharga, bahwa rusaknya suatu komunitas 

akan mempengaruhi kehidupan komunitas yang lain. Sebagai bangsa yang sangat 

menghargai harmoni dan berusaha menerapkan kondisi alam sealamiah mungkin 

dalam kehidupannya, merupakan suatu hal yang sangat kontras bahwa polusi yang 

demikian parah itu menimpa Negara Jepang. Pencemaran ini menimbulkan 

kekhawatiran yang sangat besar bagi masyarakat Jepang saat ini, terutama sekali 

melihat semakin pesatnya kemajuan industri yang dicapai Jepang. Karena 

pencemaran akan mempengaruhi seluruh sistem hidup, baik bagi manusia maupun 

bagi lingkungan. Rusaknya lingkunganadalah akibat perbuatan manusia itu sendiri, 

dan apabila lingkungan telah rusak maka seluruh komunitas hidup yang berada di 

dalamnya akan terganggu bahkan dapat musnah. Kekhawatiran yang sangat besar 

itu juga disebabkan oleh rasa cinta dan penghargaan yang besar terhadap alam yang 

mereka miliki. Pencemaran ini menjadi masalah masyarakat dan mendapat 

perhatian khusus dari masyarakat Jepang. 

 Konsep shizenkan yang telah tumbuh dalam diri masyarakat Jepang secara 

tidak langsung menimbulkan perasaan menentang ketika mereka melihat kerusakan 

dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan polusi sebagai hasil dari 

kemajuan industri. Sikap menentang itu terlihat sejak kasus Minamata terungkap 

dan mereka memprotes keras semua kebijakan pembangunan pabrik di sekitar 

pemukiman  penduduk. 

 Peranan shizenkan yang dipadukan dengan konsep harmoni untuk menjaga 

kestabilan lingkungan mempunyai fungsi yang kuat untuk menumbuhkan kembali 

pandangan masyarakat tentang filosofi tradisionalnya itu. Pembangunan bukan 

berarti harus berhenti karena adanya masalah pencemaran dan bencana yang pernah 
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menimpa rakyat, dan pencemaran yang timbul dari kemajuan industri tidak harus 

menghentikan pembangunan yang harus dilakukan bangsa Jepang. Keduanya, yaitu 

pembangunan dan dampak pembangunan adalah dua hal yang selalu datang 

bersamaan, karena tidak ada kemajuan tanpa dampak yang ditimbulkannya. 

Disinilah peranan manusia dan nilai budanya sebagai pelaku pembangunan 

diperlukan agar dapat memperkecil setiap dampak negatif yang timbul. 

Pengalaman Jepang yang berharga ini dapat menjadi contoh negara berkembang 

untuk menyelamatkan lingkungan dan kehidupan umat manusia. 

 

D. KESIMPULAN 

 Peristiwa Minamata sebagai bencana akibat limbah industri kimia terbesar 

yang pernah menimpa Jepang, telah memicu kesadaran anggota masyarakat akan 

dampak negatif perkembangan industri yang tidak memperhatikan harmoni dengan 

alam. Perubahan pola pikir masyarakat itu telah menjadikan mereka berpikir kritis, 

terutama dalam menyikapi dampak kerusakan lingkungan serta penempatan lokasi 

industri dan pabrik. Tidak ada lagi sikap yang menenggang industri apabila 

ternyata kemajuan industrialisasi tersebut lebih banyak menimbulkan masalah 

daripada manfaat. Hal itu juga mempengaruhi sikap pemerintah yang kemudian 

berupaya semaksimal mungkin untuk lebih memperhatikan aspirasi rakyat yang 

menginginkan perubahan dalam pembangunan  untuk mengejar kemajuan industri. 

Pemerintah meninjau kembali setiap undang-undang yang berkaitan dengan 

pencemaran agar di dalamnya terdapat ketentuan yang saling menguntungkan 

dengan pembangunan dan hasilnya. Gerakan masyarakat yang mendukung 

pembangunan industri berbasis lingkungan semakin berkembang. Keinginan untuk 

mempertahankan kelestarian lingkungan agar tetap hijau dan alami ini juga 

disebabkan jiwa shizenkan yang tumbuh dalam individu rakyat Jepang.Peranan 

harmoni, walaupun lebih besar pengaruhnya dalam menciptakan perkembangan 

industri yang sehat, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa rasa penghargaan 

terhadap alam,  yaitu shizenkan. Keduanya harus saling menunjang dan bersinergi. 

 Pengalaman Jepang dalam  merubah diri dari salah satu negara industri 

terkotor di duniamenjadi salah satu Negara terbersih di era tahun 1970-an, dapat 

dijadikan model bagi Negara sedang berkembang dalam menyelamatkan 

lingkungan hidup mereka dari bahaya pencemaran akibat kemajuan industri. 

Karena, kemajuan industri akan berdampak merugikan apabila tidak ditangani 

secara hati-hati dan berkesinambungan. 
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Pertumbuhan ekonomi yang pesat setelah Perang Dunia II telah mendorong laju 

perkembangan industri yang tinggi di Jepang, terutama dalam industri berat, yaitu 

industri kimia. Sasaran pembangunan yang lebih berfokus pada kemajuan 
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Abstrak 

Dalam edisi jurnal ini penulis ingin meninjau kembali  dikhotomi dalam 

penentuan jenis analisa penelitian kualitatif dan kuantitatif yang menjadi 

acuan di jurusan bahasa tersebut dipandang dari persfektif ideologis,  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi, mengekplanasi 

dan mengkonstruksi  keyakinan ideologis  peneliti yang berkecenderungan 

menetapkan penelitian kualitatif dan menolak penelitian kuantitatif sebagai 

pilihan. Adapun tekhnik pengumpulan data yaitu lewat studi pustaka, studi 

dokumentasi dan  wawancara  (dept interview). Sebagai hasil dari kesimpulan 

penelitian, yaitu adanya dikhotomi dalam pengunaan metode penelitian yang 

terwujud dalam ideology peneliti yang kemudian mencoba memunculkan 

alternative pilihan lain tentang alternative dalam menentukan metode 

penelitian berdasarkan pengalaman dan perkembangan paradigma peneliti 

sebelumnya. Pertentangan terhadap dominasi penggunaan penelitian kualitatif 

juga yang membuat para peneliti penganut paham kuantitatif ingin  

mengkonstruksi kembali secara ilmiah yang layak menerima perimbangan 

tanpa adanya perbedaan dalam pilihan metodologi. Dalam perspektif tertentu  

dari ideologi para peneliti, meskipun ada beberapa hal  yang memiliki 

kemiripan dari kedua metode ini, tapi diharapkan para peneliti bisa 

menghilangkan dikhotomi tersebut. 

 

Kata Kunci : Dichotomy, Quantitative, Qualitative, Foreign Language. 

 

I. PENDAHULUAN  

  Analisa kualitatif seringkali menjadi bahan perbincangan dikalangan para 

peneliti, siapa yang paling layak antara penelitian kuantitatif dan penelitian 

kualitatif. Bahkan ada pertanyaan berkesan meragukan, apakah penelitian 

kuanlitatif itu lebih akurat dalam analisis datanya? 

 Sebagian  ahli masih mempertentangkan antara penelitian kualitatif dan 

kuantitatif sehingga masih merupakan suatu dikotomi dalam penelitian dengan 

berbagai kendala baik sosial dan psikologis dari para peneliti terutama berdasarkan 

kebiasaan penelitian dikampus masing-masing. Termasuk dalam penelitian bahasa 
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ada kecenderungan lebih menikmati me penelitian kualitatif dengan analisa 

literatur yang berkesan sederhana, praktis dan bisa membuka keran asumsi 

literature seluas mungkin yang tidak bisa dikupas melalui angka-angka penelitian 

yang sifatnya bisa direkayasa dan di mark-up oleh para peneliti.  

   Ternyata tidak sesederhana itu, di antara kedua metode penelitian ini sering 

timbul perdebatan. Masing-masing aliran berusaha mempertahankan kekuatan 

metodenya. Salah satu argumen yang dikedepankan oleh metode penelitian 

kualitatif adalah keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisa 

dengan metode yang dipinjam dari ilmu eksakta. Selain ada anggapan kalau 

penelitian kuantitatif lebih rumit dan terlalu exact dengan bermacam rumus statistik, 

sehingga penelitian kuantitatif di program bahasa mengalami kesulitan secara 

psikologis sudah tertanam pengalaman empiris dari mahasiswa tingkat akhir yang 

sebelumnya tidak begitu menyukai ilmu matematik, bahkan sebagian dosen bahasa 

lebih banyak menggunakan penelitian kualitatif karena beranggapan lebih luas dan 

dinamis dalam menganalisis, bahkan mengideologikan bahwa penelitian bahasa 

sangat cocok dengan penelitian kualitatif. 

   Begitu kuatnya content literatur dalam Penelitian bahasa sehingga ada 

kecenderungan bersinkronisasi dengan penelitian kualitatif yang lebih terfokus 

pada analisa teoritis yang bersifat deskriptif dalam mengungkapkan nilai, asumsi-

asumsi dan fenomena dalam bahasa yang di interpretasikan dan dikaji dengan 

menggunakan literature, akan tetapi literatur bukan satu-satunya membuat sesuatu 

memiliki makna dalam objek studi bahasa, dalam hal ini metode penelitian bukan 

hal baku tapi bisa lebih variatif dan lebih memperkaya kebermaknaan suatu 

penelitian bahasa yang lebih komunikatif, dinamis dan senantiasa fenomenal 

dengan berbagai interpretasi, dimana, intepretasi merupakan kerangka berpikir 

yang memperjelas pengertian tersembunyi menjadi suatu makna yang jelas dan 

diharapkan agar dikhotomi pengunaan dua metode lebih berimbang.12 

   Semua adalah pilihan yang penting dikhotomi antara penelitian kuantitatif 

dan kualitatif ini dapat melemahkan kekuatan sebuah penelitian. Sehingga 

hilangnya dikhotomi akan lebih memperkaya dan memperkuat berbagai analisa 

penelitian bahasa yang lebih universal cakupannya dimana mahasiswa bisa 

melaksanakan penelitian sesuai dengan pilihannya baik kualitatif maupun 

kuantitatif. 

                                                             
12  Moleong, J. Lexy, Prof. Dr., Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2006, 

h.278. 
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II. BAHASAN 

 

2.1. Metodologi Penelitian Kualitatif Bahasa 

   Metode adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau 

memperoleh data yang diperlukan. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi adalah 

suatu proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan, untuk mendekati problem 

dan mencari jawaban yang sebenarnya metodologi dipengaruhi atau berdasarkan 

perspektif teoretis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, Sementara 

perspektif teoretis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi 

yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit 

dengan peristiwa dan situasi lain 13.  

   Adapun pengertian dari metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik 

dalam penelitian (Mulyana, 2001:146). Sebagian orang menganggap bahwa metode 

penelitian terdiri dari berbagai teknik penelitian, dan sebagian lagi menyamakan 

metode penelitian dengan teknik penelitian. Tetapi yang jelas, metode atau teknik 

penelitian apa pun yang kita gunakan, baik kuantitatif maupun kualitatif, haruslah 

sesuai dengan kerangka teoretis yang kita asumsikan.    

   Banyak alasan ketika seorang penulis harus menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif sebagai sebuah pendekatan. Salah satu aspek terpenting dari 

pendekatan ini adalah lebih mementingkan proses, yaitu sebuah keniscayaan dari 

bahasa sebagai alat komunikasi adalah suatu proses yang diterima dari luar. Lalu 

metode kualitatif  juga mempermudah untuk berhadapan dengan kenyataan ganda, 

dan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan  antara peneliti dan 

responden dan selanjutnya kualitatif lebih peka  dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi.  

   Hasil penelitian dari metodologi penelitian kualitatif selalu terbuka untuk 

persoalan baru. Ini sesuai dengan pandangan subyektif mengenai realitas sosial 

bahwa: fenomena sosial senantiasa bersifat sementara, bahkan bersifat polisemik 

(multimakna), dan tetap diasumsikan demikian hingga terjadi negosiasi berikutnya 

untuk menetapkan status realitas tersebut. 

   Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lain. Untuk mengetahui 

perbedaan tersebut ada 14 ciri penelitian kualitatif 14 yaitu:  

                                                             
13 Mulyana, Deddy; Metodologi  Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung; 2001, h.  

145 
14 Ibid, J. Moleong, hal.34 
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1. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau 

alamiah (natural setting).  

2. Peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul 

data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan 

wawancara  

3. Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif 

yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.  

4. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, artinya dalam 

pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai 

variabel yang saling mempengaruhi.  

5. Latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Dengan demikian 

maka apa yang ada di balik tingkah laku manusia merupakan hal yang pokok 

bagi penelitian kualitatif. Mengutamakan data langsung atau “first hand”. 

Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitinya untuk 

melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.  

6. Dalam penelitian kualitatif digunakan metode triangulasi yang dilakukan 

secara ekstensif baik tringulasi metode maupun triangulasi sumber data.  

7. Mementingkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan dan mencatat data 

yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah 

yang diteliti.  

8. Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti, jadi tidak sebagai 

objek atau yang lebih rendah kedudukannya.  

9. Mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan responden, 

yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dan segi pendiriannya.  

10. Verifikasi. Penerapan metode ini antara lain melalui kasus yang bertentangan 

atau negatif.  

11. Pengambilan sampel secara purposif. Metode kualitatif menggunakan sampel 

yang sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian.  

12. Menggunakan “Audit trail”. Metode yang dimaksud adalah dengan 

mencantumkan metode pengumpulan dan analisa data.  

13. Mengadakan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung 

dianalisa, dilanjutkan dengan pencarian data lagi dan dianalisis, demikian 

seterusnya sampai dianggap mencapai hasil yang memadai.  
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14. Teori bersifat dari dasar. Dengan data yang diperoleh dari penelitian di 

lapangan dapat dirumuskan kesimpulan atau teori.  

Penulis juga menyadari bahwa apapun metodologinya tetap memiliki 

keterbatasan, seperti yang dinyatakan Dedy Mulyana bahwa Suatu persepektif 

bersifat terbatas, dan mengandung bias, karena hanya memungkinkan manusia 

melihat satu sisi saja dari realitas “di luar sana”15.  Dengan kata lain, tidak ada 

perspektif yang memungkinkan manusia dapat melihat semua aspek realitas secara 

simultan.  

 

2.2.. Perbedaan Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif 

Menurut Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yng menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.16 Pendekatan 

kualitatif diharapkan mampu menghasil kan uraian yang mendalam tentang ucapan, 

tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang 

dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian untuk 

membuktikan atau menemukan sebuah kebenaran dapat menggunakan dua 

pendekatan, yaitu kantitatif maupun kualitatif. Kebenaran yang di peroleh dari dua 

pendekatan tersebut memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. 

Pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada frekwensi tinggi 

sedangkan pada pendekatan kualitatif lebih menekankan pada esensi dari fenomena 

yang diteliti. Kebenaran dari hasil analisis penelitian kuantitatif bersifat nomothetik 

dan dapat digeneralisasi sedangkan hasil analisis penelitian kualitatif lebih bersifat 

ideographik, tidak dapat digeneralisasi. 

Hasil analisis penelitian kualitatif naturalistik lebih bersifat membangun, 

mengembangkan maupun menemukan terori-teori sosial sedangkan hasil analisis 

kuantitatif cenderung membuktikan maupun memperkuat teori-teori yang sudah 

ada.  Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas 

sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah 

pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan 

dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala 

merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. 

                                                             
15 Ibid, dedy mulyana, 2000:18 
16 Bogdan, Robert, Participant Observation In Organizational Setting, Syracuse, N.Y. Syracuse 

university press. 
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Kebutuhan pemahaman yang benar dalam menggunakan pendekatan, metode 

ataupun teknik untuk melakukan penelitian merupakan hal yang penting agar dapat 

dicapai hasil yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yaitu: 

 

a). Konsep yang berhubungan dengan pendekatan 

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi  suatu 

situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, 

mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urut-

urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-

gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang 

bersifat praktis. 

Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai 

obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefenisikan dalam bentuk 

operasionalisasi variable masing-masing. Reliabilitas dan validitas merupakan 

syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini karena 

kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian dan kemampuan 

replikasi serta generalisasi penggunaan model penelitian sejenis. Selanjutnya, 

penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesa dan pengujiannya yang 

kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik 

analisa dan formula statistik yang akan digunakan.  

 

b) Dasar Teori 

Jika kita menggunakan pendekatan kualitatif, maka dasar teori sebagai 

pijakan ialah adanya interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain yang 

ditafsir berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara mencari makna 

semantis universal dari gejala yang sedang diteliti. Pada mulanya teori-teori 

kualitatif muncul dari penelitian-penelitian antropologi , etnologi, serta aliran 

fenomenologi dan aliran idealisme. Karena teori-teori ini bersifat umum dan 

terbuka maka ilmu social lainnya mengadopsi sebagai sarana penelitiannya. 

   Lain halnya dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan ini berpijak pada 

apa yang disebut dengan fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, 

behaviourisme dan empirisme yang intinya menekankan pada hal-hal yang bersifat 

kongkrit, uji empiris dan fakta-fakta yang nyata. 
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c) Tujuan 

Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah 

mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, 

tahap ini dikenal sebagai “grounded theory research”. 

Sebaliknya pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, 

menunjukkan hubungan antar variable, memberikan deskripsi statistik, menaksir 

dan meramalkan hasilnya. 

 

d) Desain 

Melihat sifatnya, pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan 

berubah-ubah / berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Kesimpulannya, 

desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitan, oleh karena itu 

desain harus bersifat fleksibel dan terbuka. 

Lain halnya dengan desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, 

desainnya harus terstruktur, baku, formal dan dirancang sematang mungkin 

sebelumnya. Desainnya bersifat spesifik dan detil karena desain merupakan suatu 

rancangan penelitian yang akan dilaksanakan sebenarnya. Oleh karena itu, jika 

desainnya salah, hasilnya akan menyesatkan. 

 

e) Data 

Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat 

berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, 

dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada jsaat penelitian 

dilakukan.Sebaliknya penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif datanya 

bersifat kuantitatif / angka-angka statistik ataupun koding-koding yang dapat 

dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variable-variajbel dan operasionalisasinya 

dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval dan ratio. 

 

f) Sampel 

Sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif karena pada pendekatan 

kualitatif penekanan pemilihan sample didasarkan pada kualitasnya bukan 

jumlahnya. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih sample merupakan salah satu 

kunci keberhasilan utama untuk menghasilkan penelitian yang baik. Sampel juga 

dipandang sebagai sample teoritis dan tidak representative. Sedang pada 

pendekatan kuantitatif, jumlah sample besar, karena aturan statistik mengatakan 

bahwa semakin sample besar akan semakin merepresentasikan kondisi riil. Karena 

pada umumnya pendekatan kuantitatif membutuhkan sample yang besar, maka 
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stratafikasi sample diperlukan . Sampel biasanya diseleksi secara random. Dalam 

melakukan penelitian, bila perlu diadakan kelompok pengontrol untuk pembanding 

sample yang sedang diteliti.  

 

g) Teknik 

Jika peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka yang bersangkutan 

kan menggunakan teknik observasi terlibat langsung atau riset partisipatori, seperti 

yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi dan etnologi sehingga peneliti 

terlibat langsung atau berbaur dengan yang diteliti. Dalam praktiknya, peneliti akan 

melakukan review terhadap berbagai dokumen, foto-foto dan artefak yang ada. 

Interview yang digunakan ialah interview terbuka, terstruktur atau tidak terstruktur 

dan tertutup terstruktur atau tidak terstruktur. 

Jika pendekatan kuantitatif digunakan maka teknik yang dipakai akan 

berbentuk observasi terstruktur, survei dengan menggunakan kuesioner, 

eksperimen dan eksperimen semu. Dalam mencari data, biasanya peneliti 

menggunakan kuesioner tertulis atau dibacakan. Teknik mengacu pada tujuan 

penelitian dan jenis data yang diperlukan apakah itu data primer atau sekunder. 

 

h) Hubungan dengan yang diteliti 

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak 

mengambil jarak dengan yang diteliti. Hubungan yang dibangun didasarkan pada 

saling kepercayaan. Dalam praktiknya, peneliti melakukan hubungan dengan yang 

diteliti secara intensif. Apabila sample itu manusia, maka yang menjadi responden 

diperlakukan sebagai partner bukan obyek penelitian. 

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif peneliti 

mengambil jarak dengan yang diteliti. Hubungan ini seperti hubungan antara 

subyek dan obyek. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat objektivitas yang 

tinggi. Pada umumnya penelitiannya berjangka waktu pendek. 

 

i)  Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan 

yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan 

pembangunan suatu teori baru, contoh dari model analisa kualitatif ialah analisa 

domain, analisa taksonomi, analisa komponensial, analisa tema kultural, dan 

analisa komparasi konstan (grounded theory research). Analisa dalam penelitian 

kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris teori yang dipakai dan dilakukan setelah 

selesai pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana statistik, 
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seperti korelasi, uji t, analisa varian dan covarian, analisa faktor, regresi linear 

dll.nya. 

Kedua pendekatan tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan 

kelemahan. Pendekatan kualitatif banyak memakan waktu, reliabiltasnya 

dipertanyakan, prosedurnya tidak baku, desainnya tidak terstruktur dan tidak dapat 

dipakai untuk penelitian yang berskala besar dan pada akhirnya hasil penelitian 

dapat terkontaminasi dengan subyektifitas peneliti. Pendekatan kuantitaif 

memunculkan kesulitan dalam mengontrol variable-variabel lain yang dapat 

berpengaruh terhadap proses penelitian baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. Untuk menciptakan validitas yang tinggi juga diperlukan kecermatan 

dalam proses penentuan sample, pengambilan data dan penentuan alat analisanya. 

 

j) Dasar Teoritis Penelitian  

Pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Seorang peneliti 

dalam kegiatan penelitiannya, baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, 

menerapkan paradigma tertentu sehingga penelitian menjadi terarah. Dasar teoritis 

dalam pendekatan kualitatif adalah:  

1. Pendekatan fenomenologis. Dalam pandangan fenomenologis, peneliti 

berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang 

biasa dalam situasi-situasi tertentu.  

2. Pendekatan interaksi simbolik. Dalam pendekatan interaksi simbolik 

diasumsikan bahwa objek orang, situasi dan peristiwa tidak memiliki pengertian 

sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan kepada mereka. Pengertian yang 

dlberikan orang pada pengalaman dan proses penafsirannya bersifat esensial 

serta menentukan.  

3. Pendekatan kebudayaan. Untuk menggambarkan kebudayaan menurut 

perspektif ini seorang peneliti mungkin dapat memikirkan suatu peristiwa di 

mana manusia diharapkan berperilaku secara baik. Peneliti dengan pendekatan 

ini mengatakan bahwa bagaimana sebaiknya diharapkan berperilaku dalam 

suatu latar kebudayaan.  

4. Pendekatan etnometodologi. Etnometodologi berupaya untuk memahami 

bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan dan menggambarkan tata 

hidup mereka sendiri. Etnometodologi berusaha memahami bagaimana orang-

orang mulai melihat, menerangkan, dan menguraikan keteraturan dunia tempat 

mereka hidup. Seorang peneliti kualitatif yang menerapkan sudut pandang ini 
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berusaha menginterpretasikan kejadian dan peristiwa sosial sesuai dengan sudut 

pandang dari objek penelitiannya.  

k)  Paradigma penelitian  

Paradigma adalah prinsip-prinsip yang terdiri sebagai aksioma-aksioma, yang 

menjadi dasar bagi para ilmuan dan peneliti di dalam mencari kebenaran melalui 

kegiatan penelitian. Sebagaimana diungkpakan oleh Bogdan dan Biklen (1982:12) 

dinyatakan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang 

bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.  

Ada berbagai macam paradigma yang mendasari kegiatan penelitian ilmu-

ilmu sosial. Paradigma-paradigma yang beragam tersebut tidak terlepas dari adanya 

dua tradisi intelektual Logico Empiricism dan Hermeneutics. Logico Empiricism, 

merupakan tradisi intelektual yang mendasarkan diri pada sesuatu yang nyata atau 

faktual dan yang serba pasti. Sedangkan Hermeneutika, merupakan tradisi 

intelektual yang mendasarkan diri pada sesuatu yang berada di balik sesuatu yang 

faktual, yang nyata atau yang terlihat.  

 

2.3. Dikotomi Penelitian 

Banyaknya Peneliti yang cenderung menggunakan penelitian kualitatif 

sebagai hal yang tidak bisa tergantikan karena dianggap sebagai suatu kiblat atau 

ideology dalam khasanah  penelitian. Padahal penelitian memiliki dua pilihan yang 

saling mengisi yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif sebagai suatu pilihan dan 

sebagai Kebebasan berekspresi tersebut tampaknya memunculkan pedang bermata 

dua: pada satu sisi tampak kebebasan tidak memungkinkan lahirnya karya-karya 

penelitian kualitatif literasi yang menyatakan  kedalaman pengalaman individual 

dan literatur, pada sisi lainnya kebebasan untuk menentukan analisa kuantitatif itu 

juga memerangkap kemutlakan akan parameter yang bersifat exact dan dianggap 

mutlak kebenaran penelitiannya, penentuan jenis penelitian mutlak dan 

menganggap paling relevan dari segi keilmuan ini akan melahirkan dikhotomi 

dikalangan peneliti yang kadangkala terjebak pada satu ideologi yang hedonis.  

Rangkaian mata kuliah metodologi dalam kurikulum bahasa di pelbagai 

universitas umumnya dipisahkan menjadi metode penelitian kuantitatif dan metode 

penelitian kualitatif. Implikasi negatif dikhotomi itu muncul kecenderungan 

penilaian bahwa perbedaan di antara keduanya bukan lagi sekedar perbedaan 

metode, melainkan paradigmatik (yang mencakup epistemologi, ontologi, aksiologi 

dan metodologi) seolah penelitian kuantitatif dan kualitatif dua paradigma yang 

mutually exclusive. 
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Awalnya Dikotomi merupakan suatu konsep teologis yang menyatakan 

bahwa diri manusia dapat dibedakan dalam dua aspek, yakni jiwa yang bersifat 

rohani dan tubuh yang bersifat jasmani. Pandangan seperti ini diklaim memiliki 

dasar dari Alkitab. Konsep dikotomi berbeda dengan dualisme yang juga 

memisahkan antara tubuh dan jiwa manusia. 

Di dalam konsep dualisme, tubuh dianggap lebih rendah dari jiwa, bahkan 

tubuh dipandang jahat. Sedangkan dalam konsep dikotomi, tidak ada anggapan 

bahwa tubuh adalah jahat atau lebih rendah, kendati tubuh tidaklah abadi seperti 

jiwa. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam 

pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa 

fenomena mental adalah entitas non-fisik. 17  Dualisme bertentangan dengan 

berbagai jenis monisme, termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Substansi 

dualisme bertentangan dengan semua jenis materialisme, tetapi dualisme properti 

dapat dianggap sejenis materilasme emergent sehingga akan hanya bertentangan 

dengan materialisme non-emergent.18 

Menurut Strauss dan Corbin (1997: 11-13), yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik 

atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) Istilah penelitian kualitatif 

menurut Kirk dan Miler (1986: 9) pada mulanya bersumber pada pengamatan 

kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan 

kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan 

sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri 

sesuatu itu.  

Untuk itu pengamat pengamat mulai mencatat atau menghitung dari satu, dua, 

tiga dan seterusnya. Berdasarkan pertimbangan dangkal demikian, kemudian 

peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup setiap penelitian yang 

didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata dan perhitungan statistik lainnya. 

Dengan kata lain, penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau 

angka atau kuantitas. 

Di pihak lain kualitas menunjuk pada segi alamiah yang dipertentangkan 

dengan kuantum atau jumlah tersebut. Atas dasar pertimbangan itulah maka 

kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan. Pemahaman yang demikian tidak selamanya benar, 
                                                             
17 Hart, W.D. (1996) "Dualism", dalam A Companion to the Philosophy of Mind, ed. Samuel 

Guttenplan, Oxford: Blackwell, h. 265-7. 
18  Robinson, Howard, "Dualism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2003 Edition), ed. 

Edward N. Zalta 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dualisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Monisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisikalisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenomenalisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Materialisme
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karena dalam perkembangannya ada juga penelitian kualitatif yang memerlukan 

bantuan angka-angka seperti untuk mendeskripsikan suatu fenomena maupun 

gejala yang diteliti. 

Dari sudut lain, dilihat dari para peneliti kuantitatif terdapat kesalahan 

pemahaman di dalam masyarakat bahwa yang dinamakan kegiatan penelitian 

adalah penelitian yang bercorak survei dan penelitian yang benar jika 

menggunakan sebuah daftar pertanyaan dan datanya dianalisa dengan 

menggunakan teknik statistik. Pemahaman ini berkembang karena kuatnya 

pengaruh aliran positivistik 19 dengan metode penelitian kuantitatif.  

Padahal Inti dasar dari penelitian yang bisa dijadikan acuan ataupun bisa juga 

dijadikan sebagai pilihan, yaitu ada dua kelompok metode penelitian dalam ilmu 

sosial dan bahasa yakni metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian 

observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik meskipun 

tidak selalu harus menabukan penggunaan angka. Penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai alat. Peneliti harus mampu 

mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi 

inderawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh responden dan 

lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa 

tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam 

dunia dan lingkungan responden.  

Dalam perkembangan lebih lanjut ada sejumlah nama yang digunakan para 

ahli tentang metodologi penelitian kualitatif (Noeng Muhadjir. 2000: 17) seperti: 

interpretif grounded research, ethnometodologi, paradigma naturalistik, interaksi 

simbolik, semiotik, heuristik, hermeneutik, atau holistik, yang kesemuanya itu 

tercakup dalam klasifikasi metodologi penelitian postpositivisme phenomenologik 

interpretif.  

Berdasarkan beragam istilah maupun makna kualitatif, dalam dunia 

penelitian istilah penelitian kualitatif setidak-tidaknya memiliki dua makna, yakni 

makna aspek filosofi penelitian dan makna dari aspek desain penelitian. Penelitian 

kualitatif juga disebut dengan: interpretive research, naturalistic research, 

                                                             
19  Positivisme Adalah Suatu Aliran Filsafat Yang Menyatakan Ilmu Alam Sebagai Satu-Satunya Sumber 

Pengetahuan Yang Benar Dan Menolak Aktifitas Yang Berkenaan Dengan Metafisik. Tidak Mengenal 

adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Pendiri filsafat positivis yang sesungguhnya adalah 

Henry de Saint Simon yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon untuk memahami 
sejarah orang harus mencari hubungan sebab akibat, hukum-hukum yang menguasai proses perubahan. 

Mengikuti pandangan 3 tahap dari Turgot, Simon juga merumuskan 3 tahap perkembangan masyarakat yaitu 

tahap Teologis, (periode feodalisme), tahap metafisis (periode absolutisme dan tahap positif yang mendasari 

masyarakat industri. 
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phenomenological research (meskipun ini disebut sebagai jenis dari penelitian 

kualitatif yang dipakai penelitian deskriptif). 

Apa benar penelitian bahasa tidak begitu cocok dengan metode kuantitatif, 

tentu saja tidak sepenuhnya benar. Artinya walaupun bersifat alternative penelitian 

kuantitatif bisa dilaksanakan di jurusan bahasa. Bahasa adalah sebuah keterampilan 

komunikasi selain bisa diamati dan dilihat pola psikologisnya yang bisa 

diinterpretasikan dengan statistik yang bersifat numeric.  

Dari hasil pengamatan penulis menunjukan adanya ideology dan paradigma 

yang dijadikan sebagai alasan kenapa penelitian kualitatif sangat cocok di jurusan 

bahasa sehingga menutup penggunaan penelitian kuantitatif. Namun apabila kita 

telusuri sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen (1982:3) kutipan dari 

Lexy J. Moleong bahwa ada beberapa kesamaan penelitian kualitatif dengan 

penelitian naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, perspektif 

kedalam, etnometodologi. The Chicago scholl, fenomenologis, studi kasus, 

interpretative, ekologis dan deskriptif 20 . Semua adalah pilihan yang penting 

dikhotomi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ini dapat melemahkan 

kekuatan sebuah penelitian. Sehingga hilangnya dikhotomi akan lebih memperkaya 

dan memperkuat berbagai analisa penelitian bahasa yang lebih universal 

cakupannya dimana mahasiswa bisa melaksanakan penelitian sesuai dengan 

pilihannya baik kualitatif maupun kuantitatif.  

Apa sebenarnya yang dikotomikan, Ada beberapa criteria yang tidak 

disepakati antara dua penganut ideology yaitu belum bisa menjabarkan antara 

substantive criteria dan formal criteria.21 Dalam tataran substantive criteria: a) sulit 

menentukan signifikan tidaknya permasalahan yang diteliti, signifikan apa yang 

ditonjolkan (signifikan akademik, praktis, metodologis), kualitas proposisi untuk 

membangun teori, konsistensi internal antar proposisi, termasuk interpretasi, 

penyimpulan dan implikasinya. b) Sedangkan dalam formal criteria, bagaimana 

seorang penulis bisa menentukan metodologi serta metode-metode yang digunakan 

layak dan diterapkan secara benar. Lebih lanjut menurut Dedi N. Hidayat (2008)  

konflik diakibatkan tidak adanya konsensus diatas disebabkan oleh a) pemahaman 

sebagian peneliti tentang penelitian kualitatif vs kuantitatif, serta b) paradigma 

keilmuan yang secara sadar ataupun tidak mereka anut. c) selain para peneliti 

beranggapan kedua jenis penelitian ini sebagai mutually exlusive dan keduanya 

memiliki asumsi epistomologi dan ontology ataupun quality kriteria yang berbeda. 

                                                             
20 Moleong, J.  Lexy, prof. DR., Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda, Bandung, 2010 , h. 3 
21Dedy N. Hidayat, Dikotomi Kualitatif – Kuantitatif  dan Varian Paradigmatik Dalam Penelitian Kualitatif  

Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2, No. 2, Juli 2008, h. 81 - 94 
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Contoh Dikotomi diantara ahli dapat dilihat tabel Bryman 22 

 

Tabel 1. Perbedaan Antara Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

  QUANTITATIF 

“Objective” 

QUALITATIF 

“Reflective” 

▪ Kedudukan penelitian 

kualitatif. 

▪ Hubungan peneliti 

dan yang diteliti. 

▪ Hubungan 

teori/konsep dengan data 

empiric. 

 

▪ Strategi penelitian. 

 

▪ Lingkup/claim 

temuan 

 

▪ Konsepsi tentang 

realitas social. 

▪ Analisis data subjek 

yang diteliti, 

 

▪ Studi awal 

 

▪ Jauh (peneliti-objek 

penelitian) outsider. 

▪ Komfirmatori (data 

menguji teori) 

 

▪ Berstruktur 

 

▪ Nomothetic “The 

truth” 

 

▪ Statis dan ekternal 

 

▪ Individual single 

level analysis 

▪ Penggalian 

interprets subjek. 

▪ Dekat(empat) 

insider 

 

▪ Emergent (data 

untuk memunculkan 

teori) 

▪ Tidak 

berstruktur(flesibel) 

▪ Ideographic “a 

truth” 

 

▪ Prosesual, 

kontruksi social 

▪ Kontekstual 

multiple level analysis 

 

 Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif bisa sekedar merupakan 

perbedaan pada tataran methods, tapi bisa juga pada tataran methodology23 atau 

paradigma. 24  Artinya: a). Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif 

hanya pada tataran metode, tetapi bukan pada tataran metodologi paradigma. 

Keduanya menerapkan kerangka teori yang sama, dengan asumsi-asumsi 

epistemology, metodologi, dan axiology yang sama pula, tetapi yang satu 

menggunakan metode kuantitatif dan yang lain menggunakan metode kualitatif 

                                                             
22   Bryman, Quantity and Quality in Social Research, 1988; hal. 94 
23   By “method” we simply mean the research technique or tool used to gather data . . . By 

“methodology” we mean the philosophy of the research process. This include the assumptions 

and values that serve as a rationale for research and the standards or criteria the researcher 

uses for interpreting data and reaching conclusions (Bailey, 1987: pp. 32-33). 
24   Paradigma bisa didefinisikan sebagai “ . . . a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals 

with ultimates or first principles . . . a world view that defines, for its holder, the nature of the 

‘world’ . . .” (Guba, dalam Denzin dan Lincoln, 1994; hal. 107). 
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(dalam kasus seperti ini: hasil dari peneliti kuantitatif dan peneliti kuantitatif 

mudah dikombinasi). b) Perbedaan antara keduanya merupakan perbedaan pada 

tataran metodologi dan paradigma (Kombinasi peneliti kualitatif dan peneliti 

kuantitatif sulit dilakukan bila keduanya berangkat dari paradigma yang berbeda, 

sebab setiap paradigma memiliki quality criteria tersendiri yang tidak bisa saling 

diperbandingkan atau dinilai berdasarkan satu penilaian independent.25 

Paradigma dikotomi beberapa tahun terakhir telah berubah diatara kedua 

prodi yaitu jurusan bahasa Inggeris dan bahasa Jepang di STBA-JIA berdasarkan 

pengamatan penulis yang sekaligus dosen Metodologi riset dari kegiatan penelitian 

tugas akhir mahasiswa sudah mencoba menggunakan pilihannya dalam penelitian 

bahasa baik pengunaan penelitian kuantitatif dengan analisa statistik yang masih 

dianggap rumit dan sulit maupun secara permanen hanya menggunakan analisa 

kualitatif karena dianggap lebih dinamis dan lebih mudah menginterpretasikan 

masalah dalam bahasa.  

Dari hasil pengamatan kendala itu terjadi ketika para dosen mulai 

melanjutkan kuliah ke jenjang pasca sarjana dengan tesis dan disertasi yang sudah 

mulai memperkenalkan pengunaan analisa kuantitatif dengan dasar statistic yang 

dijadikan sebagai acuan penelitiannya, sehingga para dosen pembimbing sudah 

mulai memperkenalkan penelitian kuantitaif ini dalam tugas akhir mahasiswa. 

Seiring dinamika bahasa dengan perkembangan teknologi computer maka 

semakin dikenalnya penelitian kuantitatif melalui program SPSS26 selain program 

sejenis seperti Lisrel, Amos, Minitab, Systat, Ecostat, statgraph, SAS, SPS, dll yang 

dirasakan jauh lebih mudah, peneliti hanya harus memahami prisnsip-prinsip 

statistic saja dibandingkan dengan metode analisa statistic secara manual dan 

memberikan perubahan persepsi kalau Statistik sebagai dasar penelitian kuantittaif 

tidak sesulit secara manual dengan adanya SPSS ini. 

 

                                                             
25 “… paradigms are incommensurable.That is the assumptions and explanations of two or more 

paradigms within a given discipline are so different that they cannot be compared by means of an 

independent value system. Thus adherence to one paradigm forecloses the possibility of the 

acceptance of a competing one” (Lindlof, 1995; hal. 29). 

 
26 Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) Yaitu Program Pengolah Data Yang Pertama 

Kali Dikembangkan Sekitar Tahun 1960 Oleh Norman H. Nie Dan Dale Bent Dari Stanford 

University. 
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III. SIMPULAN 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kalau dikhotomi antara analis penelitin 

kualitatif dengan kuantitatif bisa disesuaikan karena keduanya sudah menjadi 

sebuah ideology dan dipengaruhi pengalaman psikologis para peneliti terhadap 

beberapa paradigm, analisa kuantitatif yang terlihat rumit, sulit dan terlalu 

direkayasa bila dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Kedua pendekatan 

tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan.  

Bahasan di atas, juga menghasilkan rekomendasi agar pengajaran atau 

perkuliahan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Metodologi Penelitian Kualitatif, 

tidak perlu dilakukan secara terpisah dan memberikan kesempatan mahaisiswa 

tingkat akhir untuk memilih dan menentukan penelitiannya. Pemisahan lebih 

relevan didasarkan atas paradigma (Metodologi Klasik/positivistic, Metodologi 

Constructionisme, dsb.). Pemisahan antara kualitatif dan kuantitatif hanya bisa 

dilakukan pada tataran metode (Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian 

Kuantitatif). Pembelajaran metode-metode kualitatif (khususnya metode analisis 

kualitatif) yang umum dipergunakan dalam paradigma klasik/positivime perlu 

kembali diperkenalkan (seperti comparative analysis, functional analysis, ataupun 

Delphi method, dsb.). Sebab, selama ini metode penelitian kualitatif yang umum 

diajarkan adalah metode-metode kualitatif dalam tradisi paradigma non-positivistic, 

seperti constructivism (seperti ethnographic analysis, critical discourse analysis, 

dsb.). 
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Abstrak 

Bahasa manusia mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran 

yang melatar belakangi informasi tersebut sebab dalam ilmu linguistik bahasa 

manusia mempunyai beberapa ciri yang tidak dimiliki oleh mahluk lain, 

seperti : Arbitrary yaitu suatu konsep penamaan segala sesuatu yang sudah 

diterima umum secara turun temurun, displacement yaitu kemampuan 

manusia dalam menyebutkan kata dan langsung tahu apa saja yang disebutkan 

walaupun benda yang dimaksud tidak ada di tempat. Ragam Bahasa lisan 

adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh 

ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. 

Masyarakat  saat ini masih menggunakan budaya oral dalam menyampaikan 

ide, gagasan dan sebagainya. Membiasakan menulis dalam menyampaikan ide 

dan gagasan nampaknya belum memasyarakat. Dalam pembicaraan yang 

menggunakan budaya oral dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui aspek-

aspek kehidupan seseorang. 

 

Kata Kunci: Interaksi, Arbitrary, displacement, ragam bahasa lisan, budaya 

oral. 

 

A. PENDAHULUAN  

   Bahasa adalah salah satu alat komunikasi.  Melalui Bahasa manusia dapat saling 

berhubungan atau berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari 

yang lain serta meningkatkan kemampuan intelektual.Peranan Bahasa dalam 

kehidupan sungguh sangat besar. Manusia yang pada dasarnya merupakan makluk 

sosial membutuhkan komunikasi sehari-hari. Dengan Bahasa, manusia mampu 

menyampaikan pesan, tujuan, kehendak, gagasan, informasi dan sebagainya. 

 Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, sering kata-kata yang digunakan 

mengandung bias budaya.Bahasa terikat konteks budaya. Oleh karena di dunia ini 

terdapat berbagai kelompok manusia dengan budaya dan sub-budaya yang berbeda, 

tidak mengherankan bila terdapat kata-kata yang (kebetulan) sama atau hampir 

sama tetapi dimaknai secara berbeda, atau kata-kata yang berbeda namun dimaknai 

secara sama. Konsekuensinya, dua orang yang berasal dari budaya yang berbeda 
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boleh jadi mengalami kesalahpahaman ketika mereka menggunakan kata yang 

sama. Misalnya kata awak untuk orang Minang adalah saya atau kita, sedangkan 

dalam bahasa Melayu (di Palembang dan Malaysia) berarti kamu.  

Bahasa dalam masyarakat di Indonesia banyak memiliki ragam bahasa, hal 

ini karena bahasa Indonesia sangat luas pemakaiannya dan bermacam-macam 

ragam penuturnya, oleh karena itu penutur harus mampu memilih ragam bahasa 

yang sesuai dengan keperluannya. 

Komunikasi yang berlangsung bisa secara lisan maupun tulisan. Kedua 

bentuk komunikasi ini tentunya membutuhkan keterampilan berbahasa yang 

memadai. Kalimat merupakan hal yang palingsederhana dalam komunikasi, setiap 

orang pasti pernah membuat sebuah kalimat, baik yang sempurna maupun tidak. 

Bahkan anak kecil pun memulai berbicara sepatah kata membentuk sebuah kalimat. 

Namun kalimat memiliki arti tersendiri dan persyaratan untuk membentuk kalimat 

yang baik (Syamsudiddin A.R, 1992) 

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Jalaluddin Rakhmat (1994), mendefinisikan bahasa secara fungsional dan 

formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama 

untuk mengungkapkan gagasan. Ia menekankan dimiliki bersama, karena bahasa 

hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok 

sosial untuk menggunakannya. Secara formal, bahasa diartikan sebagai semua 

kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tatabahasa. Setiap 

bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan 

supaya memberi arti. Tatabahasa meliputi tiga unsur: fonologi, sintaksis, dan 

semantik. Fonologi merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. 

Sintaksis merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. Semantik 

merupakan pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata-kata. 

Dalam prakteknya, bahasa diharapkan setidaknya harus memenuhi tiga 

fungsi, yaitu: 

1. Mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa kita mempelajari apa saja 

yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang hidup pada 

masa lalu sampai pada kemajuan teknologi saat ini. 

2. Berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul 

dengan orang lain untuk kesenangan kita, dan atau mempengaruhi mereka 

untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat mengendalikan 

lingkungan kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. 
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3. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Bahasa 

memungkinkan kita untuk lebih teratur, saling memahami mengenal diri 

kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. 

 

1. Ragam Bahasa  

Ragam Bahasa adalah variasi Bahasa menurut pemakaian yang bebeda-beda 

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

menurut medium pembicara.Dalam masalah ragam Bahasa, Bahasa dikaitkan 

dengan aspek sosial di luar bahasa itu sendiri atau bukan pada sistem Bahasa itu 

melainkan pada keberagaman Bahasa yang hidup dalam masyarakat. Ada beberapa 

keberagaman seperti: Keberagaman menurut pemakainya, keberagaman yang 

berkaitan dengan Stilistika peggunaannya, dan keberagaman Bahasa yang mengacu 

pada fungsi Bahasa dalam masyarakat. 

Bahasa itu memiliki variasi itu artinya bahwa Bahasa itu tidak kedap terhadap 

pengaruh aspek nonbahasa, dengan kata lain, Bahasa memiliki ragam. Konsep 

tentang keberagaman itu mengemuka ketika para pakar Bahasa mengaitkan Bahasa 

dengan aspek kemasyarakatan. Bahasa dilihat sebagai media komunikasi yang 

dinamis, yang menyesuaikan aspek sosial pemakai dan pemakaiannya 

( Kridalaksana, 1974). 

 Ragam Bahasa di Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1) Berdasarkan media 

 Ditinjau dari sisi media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan 

ragam Bahasa terdiri dari ragam Bahasa lisan dan ragam Bahasa tulis. Bahasa yang 

dihasilkan melalui alat ucap (Organof Speech) dinamakan ragam Bahasa lisan, 

sedangkan Bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan hurup 

sebagai unsur dasarnya, dinamakan ragam Bahasa tulis. 

  Ciri-ciri ragam Bahasa lisan: 

a. Memerlukan orang ke dua/teman bicara. 

b. Tergantung situasi, kondisis, ruang dan waktu. 

c. Kadang tidak memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta 

Bahasa tubuh. 

d. Berlangsung cepat dan sering tanpa alat bantu. 

e. Kesalahan dapat langsung dikoreksi.   
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2) Berdasarkan cara pandang penutur. 

Ragam Bahasa berdasarakan cara pandang penutur terdiri dari beberapa 

ragam, seperti: 

a. Ragam dialek : “Gue udah baca itu buku”. 

b. Ragam resmi : “ Saya sudah membaca buku itu”. 

c. Ragam tak resmi: “ Saya sudah baca buku itu”. 

 

3) Ragam Bahasa berdasarkan topik pembicaraan: 

a. Ragam bahasa ilmiah 

b. Ragam hukum 

c. Ragam bisnis 

d. Ragam agama 

e. Ragam social 

f. Ragam kedokteran 

g. Ragam sastra 

 

 Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman Bahasa adalah: 

faktor budaya (letak geografis), faktor ilmu pengetahuan, faktor sejarah.  

Contoh: 

1. Dia dihukum karena melakukan tindak pidana (ragam hukum) 

2. Penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif (ragam psikologi). 

Ragam (Variasi) Bahasa juga dibedakan menjadi berdasarkan penutur, 

penggunaan dan situasi keformalannya ( Abdul Chaer & Leonie A., 2004): 

 

1) Ragam dari segi penutur 

Yaitu ragam (variasi) Bahasa yang bersifat perorangan, yang disebut idiolek. 

Menurut konsep idiolek, setiap orang memiliki variasi bahasanya atau idioleknya 

masing-masing. Ragam idiolek ini berhubungan dengan: warna suara, pilihan kata, 

gaya Bahasa, susunan kalimat. Misalnya jika kita sudah akrab dengan seseorang, 

hanya dengan mendengar suaranya, kita dapat mengenalinya. 

          Ragam ke dua dari segi penuturnya adalah dialek yaitu variasi Bahasa dari 

sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, wilayah, 

atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada area tempat tinggal penutur, 

maka dialek ini disebut juga: dialek areal, dialek regional (dialek geografi). 

Contoh: dialek Surabaya, dialek Cirebon. 
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Ragam ke tiga berdasarkan penutur adalah kronolek atau dialek temporal, 

yaitu variasi Bahasa yang digunakan misalnya oleh kelompok pujangga angkatan 

tertentu. 

         Ragam ke empat dari penuturnya adalah sosiolek atau dialek sosial, 

yaknivariasi Bahasa yang berhubungan dengan status, golongan, dan kelas sosial 

para penuturnya, seperti: usia, pendidikan, pekerjaan, keadaan sosial ekonomi 

tingkat kebangsawanan. 

 

2) Ragam dari segi pemakaian 

 Variasi ini berhubungan dengan penggunaan, pemakaian, dan fungsinya 

yang disebut fungsiolek, ragam atau register. Ragam ini biasanya dibahas 

berdasarkan bidang, gaya atau tingkat keformalan, misalnya bidang sastra, militer, 

pertanian, pelayaran, pendidikan dll., 

 

3) Variasi dari segi keformalan 

  Variasi ini tebagi menjadi 5 macam gaya (Style), yaitu gaya (ragam) beku 

(frozen), ragam resmi (formal), ragam usaha (konsultatif), ragam santai (casual), 

dan ragam akrab (intimate).  

a. Ragam beku (frozen) adalah variasi paling formal, digunakan dalam situasi-

situasi khidmat, misalnya pada upacara kenegaraan, khotbah, pengambilan 

sumpah, kitab undang-undang, disebut ragam beku karena kaidahnya sudah 

ditetapkan secara mantap, tidak boleh diubah. Dimulai dengan kata bahwa, 

maka, hatta dan sesungguhnya, kalimatnya panjang-panjang, bersifat kaku, 

kata-katanya lengkap, contoh: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah  hak 

segala bangsa, …(pembukaan UUD-45). 

b. Ragam resmi atau formal adalah variasi Bahasa yang digunakan dalam pidato 

kenegaraan, rapat dinas, buku-buku pelajaran. 

c. Ragam usaha (konsultatif) adalah variasi Bahasa yang lazim digunakan di 

sekolah, pembicaraan tentang hasil atau produksi di suatu tempat. Wujud ragam 

Bahasa ini berada di antara ragam formal dan ragam santai/informal. 

d. Ragam santai (Casual)  variasi yang digunakan dalam keadaan tidak resmi 

misalnya berbincang-bincang dengan anggota keluarga, teman, pada waktu olah 

raga, rekreasi, beristirahat. 

e. Ragam akrab (intim)  variasi Bahasa yang digunakan oleh para penutur yang 

hubungannya sudah akrab, cirinya adalah penggunaan Bahasa tidak lengkap, 

pendek-pendek, dengan artikulasi yang sering tidak jelas. Contoh: 

1. Saudara boleh mengambil buku-buku ini yang saudara sukai (ragam usaha). 
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2. Ambillah yang kamu sukai (ragam santai). 

3. Kalau mau ambil aja !( ragam akrab). 

 

3. Bahasa lisan 

     Bahasa lisan adalah bentuk Bahasa yang diungkapkan secara langsung 

menggunakan tutur kata secara lisan, oleh karena itu, bentuk Bahasa ini terikat 

dengan ruang dan waktu, di mana aspek situasi berpengaruh besar terhadap 

pemahaman isi Bahasa tersebut. Selain ucapan, pengungkapan Bahasa lisan 

biasanya juga dilengkapi dengan nada suara, gerak tubuh dan ekspresi wajah. 

 Ragam Bahasa lisan adalah ragam Bahasa yang diungkapkan melalui media 

lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu 

pemahaman. Ciri-ciri ragam Bahasa lisan di antaranya: memerlukan kehadiran 

orang lain, unsur gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap, dipengaruhi oleh 

tinggi rendahnya suara (tekanan/stress). 

 Bahasa lisan terjadi bila paling kurang ada dua orang.Sebab, jika seseorang 

bicara sendirian, itu tidak melalui interaksi sosial. Jadi Bahasa lisan yang dimaksud 

di sini adalah Bahasa lisan antara dua atau lebih. Perkataan lebih mengandung 

pengertian kelompok. Bahasa lisan dapat dikelompokkanberdasarkan,..( Mansoer 

P., 1987): 

1).Kelamin 

   Berdasarkan kriteria ini terdapat Bahasa lisan antara laki-laki, laki-laki 

dengan perampuan, perampuan dengan perampuan. Bahasa lisan yang digunakan 

oleh sesama perampuan, sesama laki-laki, atau laki-laki dengan perampuan ada 

perbedaannya. Meskipun  perbedaannya tidak terlalu tajam, kita melihat bahwa 

topik, suasana pembicaraan, dan pemilihan kata/kalimat pasti berbeda. 

2). Umur 

  Berdasarkan kriteria umur, kita mendapati Bahasa lisan antara sesama orang 

tua lebih banyak berisi tentang ajaran hidup. Sesama orang dewasa akan berkisar 

pada persoalan hidup dan mencukupi kebutuhan hidup. Di kalangan remaja lebih 

banyak bersifat romantis dan tema tentang kegiatan kuliah, ujian, cita-cita. 

Sementara Bahasa lisan anak-anak banyak mengandung cerita tentang pengalaman 

di rumah dengan orang tua serta kelucuan sesama teman-teman. 

3).Pekerjaan 

    Kita akan mendapati Bahasa lisan antara sesama Pejabat/Bos/ Pengusaha 

akan berbeda dengan Bahasa lisan antara sesama Buruh/Kuli, misalnya 

Pengusaha/Bos bahasa lisannya bertemakan efisiensi perusahaan, pengembangan 
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dan perluasan perusahaan dalam suasana formal yang penuh kepastian. Sementara 

buruh Bahasa lisannya biasanya bertemakan tentang bagaimana memperoleh 

kenaikkan gaji, kesejahteraan masa depan dalam suasana yang tidak formal dan 

penuh ketidak pastian dll.? 

4). Instrumen 

   Dapat dibedakan Bahasa lisan yang beralat dan non-alat, berbicara di 

gedung besar yang dihadiri banyak orang akan membutuhkan alat pengeras suara, 

sementara sepasang remaja yang sedang berbicara di bawah pohon akasia sama 

sekali tidak memerlukan alat pengeras suara. 

5). Lokasi 

  Bahasa lisan dapat berlangsung di tempat terbuka, misalnya di Peron saat 

menunggu kereta, atau di tempat tertutup misalnya di dalam pesawat, maka lokasi 

ini akan mempengaruhi isi pembicaraan, tekanan serta sikap orang-orang yang 

berbicara, misalnya di pesawat orang cenderung diam, tegang, bahkan ada yang 

berdoa dll. 

6). Situasi 

  Bahasa lisan orang yang sedang terkena musibah akan berbeda dengan 

Bahasa lisan orang yang  sedang menghadiri konser musik penyanyi terkenal. Pada 

Bahasa lisan orang terkena musibah ditandai dengan kesedihan, tangisan. 

Sementara orang yang sedang nonton konser Bahasa lisannya penuh kegembiraan. 

7). Bentuk 

   Bentuk Bahasa lisan dapat berbentuk ceramah, cerita, kuliah, laporan lisan, 

percakapan dan pidato. Pada bentuk ceramah, cerita, pengajaran, khotbah, laporan 

lisan, pidato akan terlihat interaksi ke dua belah pihak kurang. Pihak pelaku lebih 

aktif, sementara pihak ke dua lebih bersifat pasif, menerima, mendengarkan. 

8). Isi 

Analisis Bahasa lisan dilihat dari segi isi akan berupa: 

a. Pernyataan-pernyataan 

b. Suruhan/penolakan 

c. Permintaan/persetujuan 

d. Pertanyaan/jawaban 

e. Nasihat. 
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Isi Bahasa lisan yang disebutkan di atas dapat kita lihat pada percakapan di 

bawah ini: 

+ Saya baru saja menanam kelapa hibrida 

- Untuk apa ? 

+  Hiasan halaman 

- Bagaimana cara mendapatkan bibit kelapa hibrida itu? 

+ Pergilah ke Dinas Pertanian. 

- Bagaimana caranya ? 

+   Bawalah surat keterangan dari kepala desa. Kelapa hibrida sebaiknya 

ditanam agar pendapatanmu meningkat. 

9). Tujuan 

 Orang yang berbicara pasti memiliki tujuan, maksudnya setelah 

mempergunakan Bahasa lisan, apakah yang terjadi pada dirinya? Apa manfaat 

baginya? Apa yang dia kehendaki dari para pendengar ? 

 Melihat kenyataannya, tujuan itu dapat kita lihat dari segi: 

1. Naratif 

Bahasa lisan dengan tujuan naratif, kita melihat orang berbicara seperti 

bercerita. Dia tidak bermaksud apa-apa. Kadang dia berbuat demikian karena ingin 

mengisi waktu, dalam kehidupan sehari-hari kita kenal istilah “ngobrol”, 

pembicaraan seperti ini tidak berujung dan berpangkal, peralihan topik 

pembicaraan sering terjadi. 

2. Persuasif  

  Pada Bahasa lisan dengan tujuan persuasif, kita melihat seseorang ingin 

meyakinkan lawan bicaranya, merayu, meminta dan memberikan dorongan kepada 

lawan bicara, jadi pembicara berharap agar pendengar akan berbuat sesuatu 

meskipun bukan untuk kepentingannya. 

3. Politis 

 Pada Bahasa lisan dengan tujuan politis, kita melihat pembicaraan memiliki 

maksud tertentu. Kadang-kadang yang dikatakan A ternyata yang dimaksud adalah 

B, hari ini politikus bicara “tidak” tentang suatu di acara kampanye, tetapi saat 

sudah berkuasa dia lupa tentang “tidak” itu. 

4. Rekreatif 

Bahasa lisan dengan tujuan rekreatif itu semata-mata untuk tujuan menghibur 

hati, suasana penuh kegembiraan karena orang yang terlibat sering tertawa.  

5. Urutan 

 Persoalan inti dalam Bahasa lisan adalah persoalan urutan kata atau urutan 

kalimat yang digunakan dalam kaidah Bahasa (prinsip kebahasaan) dan prinsip 
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kelogisan yang harus ditaati sebagai prinsip utama dalam Bahasa lisan. Contoh: 

Saya memukul anjing. Pernyataan ini sudah memenuhi dua persyaratan dari prinsip 

kebahasaan dan prinsip kelogisan. Tetapi jika contohnya menjadi: Anjing memukul 

saya, maka konstruksi hanya memenuhi prinsip kaidah Bahasa, namun tidak 

memenuhi prinsip kelogisan, karena tidak masuk akal, maka setiap pemakai Bahasa 

harus selalu memperhatikan ke dua prinsip tersebut. 

6. Kelebihan Bahasa lisan: 

• Bahasa lisan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkaan dengan Bahasa 

tulisan karena tidak membuuhkan media perantara.  

• Pengungkapan maksud tertentu dalam Bahasa lisan itu lebih jelas karena 

pengungkapan Bahasa lisan selalu diperkaya dengan intonasi, gerak-gerik dan 

ekspresi anggota tubuh. 

• Praktek Bahasa lisan dapat disesuaikan dengan situasi. 

• Masalah kecepatan bicara, pembicara dapat segera melihat reaksi pendengar 

terhadap apa yang dibicarakannya. 

• Bahasa lisan didukung isyarat ilmu Paralinguistik (ilmu linguistik yang 

mengkaji tentang fonem prosody, yaitu fonem tentang tekanan, tinggi rendah, 

naik, turun, panjang, pendeknya tekanan dalam Bahasa). 

7. Kelemahan Bahasa lisan: 

• Status Bahasa lisan di mata hukum lebih lemah dari pada Bahasa tulisan karena 

tidak mengandung bukti otentik. 

• Bahasa lisan mudah dimanipulasi apalagi jika tidak ada bukti rekaman. 

• Bahasa lisan terikat dengan ruang dan waktu pembicaraan. 

• Kata-kata yang digunakan dalam Bahasa lisan umumnya bersifat sederhana dan 

diulang-ulang. 

• Penuturan Bahasa lisan lebih sering memanfaatkan frasa-frasa yang tidak baku 

(tidak formal) dan lebih santai dalam penggunaannya. 

• Tidak semua orang dapat melakukan Bahasa lisan secara baik. 

• Sintaksis (Tata kalimat) Bahasa lisan kurang terstruktur. 

• Bahasa lisan jarang menggunakan konstruksi pasif. 

 

8. Budaya Oral 

Masyarakat di Indonesia saat ini masih menggunakan budaya oral dalam 

menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya. Berbicara merupakan salah satu 

kebutuhan manusia dalam mengeksiskan diri. Membiasakan menulis dalam 

menyampaikan ide dan gagasan nampaknya belum memasyarakat. Sejarah budaya 
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oral tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia itu sendiri sebagai pihak yang 

menjadi aktor dalam kegiatan komunikasi tersebut. 

    Dalam pembicaraan yang menggunakan budaya oral dapat dijadikan 

petunjuk untuk mengetahui aspek-aspek kehidupan seseorang. Aspek tersebut 

adalah (C. Kramsch, 1998): 

1. Menunjukkan status sosial 

    Hendra: Agung, can you meet me hereto day ? 

 2.Menunjukkan posisi sosial 

a. Driver : Good morning mr. Sukandar = selamat pagi Tuan Sukandar. 

          Boss  :Morning, … 

b. Buyer :Mr… what fruit do you sell to day ? = Bang…jual buah apa aja hari 

ini ? 

Seller :Oranges… only… 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik 

analisis isi. Data dalam penelitian ini adalah percakapan yang diambil dari buku 

conversations for everyday situations ditulis oleh Lie Hua B. Satyawijaya 

diterbitkan oleh Kesaint Blanc, Jakarta 2009yang mencakup teks yang diambil 

sebagai sumber data adalah percakapan bahasa Inggris dan terjemahannya dalam 

bahasa Indonesia. 

 

D. ANALISIS 

Hendra: Agung, can you meet me hereto day ? 

 Dalam contoh kalimat di atas dapat kita fahami status sosial para pelaku 

budaya oral dengan cara memahami jenis deiktis (cara merujuk pada suatu hal yang 

berkaitan erat dengan konteks penutur). Deiktis di atas berjenis deiktis persona 

(you), deiktis tempat (here) dan deiktis waktu (today).Dalam deiktis persona “you” 

Agung dapat disejajarkan status sosialnya dengan Hendra, baik status usia, derajat, 

keakraban, itu dapat diketahui melalui penggunaan deiktis persona “you” sebab 

tidak mungkin Hendra menyebut nama Agung tanpa deiktis sosial (Mr. Agung) 

jika Agung dalam hal ini lebih tua, lebih tinggi status sosialnya. Sementara deiktis 

tempat (here) dapat memberi gambaran tentang posisi seseorang di suatu tempat 

yang dapat dihubungkan dengan status sosialnya, sedangkan deiktis waktu (today) 

dapat mengungkap kapan aktivitas atau kehidupan seseorang itu terjadi.         

a. Driver : Good morning mr. Sukandar = selamat pagi Tuan Sukandar. 

Boss   : Morning, … 
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b. Buyer :Mr… what fruit do you sell to day ? = Bang…jual buah apa aja hari ini ? 

    Seller : Oranges… only… 

    Dalam konteks pembicaraan budaya oral di atas, salah satu aspek sosial 

deiktis, yaitu :Mr… diberi makna berbeda-beda. Kata Mr. diartikan sesuai dengan 

posisi sosial orang yang dimaksud, hal ini harus dilakukan untuk menempatkan 

seseorang sesuai dengan kelayakan dan ketepatan posisi sosialnya agar tidak terjadi 

salah faham atau tersinggung karena makna deiktis sosial berhubungan erat dengan 

posisi sosial seseorang di masyarakat.    

a.Driver : Good morning mr. Sukandar = selamat pagi Tuan Sukandar. 

    Boss   : Morning, … 

b.Buyer :Mr… what fruit do you sell to day ? = Bang…jual buah apa aja hari ini ? 

Seller : Oranges… only… 

   Dalam konteks pembicaraan budaya oral di atas, salah satu aspek sosial 

deiktis, yaitu :Mr… diberi makna berbeda-beda. Kata Mr. diartikan sesuai dengan 

posisi sosial orang yang dimaksud, hal ini harus dilakukan untuk menempatkan 

seseorang sesuai dengan kelayakan dan ketepatan posisi sosialnya agar tidak terjadi 

salah faham atau tersinggung karena makna deiktis sosial berhubungan erat dengan 

posisi sosial seseorang di masyarakat.  

 

E. KESIMPULAN 

Bahasa manusia mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran 

yang melatar belakangi informasi tersebut sebab  bahasa manusia mempunyai 

beberapa ciri, seperti : Arbitrary, displacementdll. Ragam Bahasa lisan itu 

diungkapkan melalui media lisan, terkait  ruang dan waktu sehingga situasi 

pengungkapan dapat membantu pemahaman.  Masyarakat saat ini masih 

menggunakan budaya oral dalam menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya. 

Bahasa lisan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkaan dengan Bahasa tulisan 

karena tidak membuuhkan media perantara. disamping menulis dalam 

menyampaikan ide dan gagasan nampaknya belum memasyarakat. Dalam 

pembicaraan yang menggunakan budaya oral dapat dijadikan petunjuk untuk 

mengetahui aspek-aspek kehidupan seseorang.Sejarah budaya oral tidak dapat 

dipisahkan dari sejarah manusia itu sendiri sebagai pihak yang menjadi aktor dalam 

kegiatan komunikasi tersebut. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami evaluasi hasil penerjemahan secara 

mendalam di Akademi Bahasa Asing Borobudur, Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif etnografi. Data diperoleh melelui observasi, 

interview, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa dalam menilai hasil 

penerjemahan, dosen menggunakan sejumlah kriteria yaitu: keakuratan makna 

(apakah teks sumber sudah mengkomunikasikan makna yang sama  dengan teks 

sasaran), kewajaran (apakah terjemahan  menggunakan tata bahasa dan gaya 

bahasa yang wajar), dan kejelasan (apakah pembaca sasaran dapat memahami 

terjemahan itu dengan baik atau keadaan dapat dibaca (readability).Hasil 

terjemahan dari mahasiswa menunjukkan kesalahan yang relatif mendasar 

(terjemahan harfiah, penerjemahan terminologi yang tidak tepat secara konteks, 

kesalahan penangkapan makna, dan sebagainya) meskipun masih pada tataran  

paragraph pendek. Tampaknya, kesalahan ini karena terbatasnya paparan yang 

mereka peroleh akan latihan dan praktik penerjemahan selama perkuliahan. Setiap 

pertemuan durasinya hanya 100 menit (2 sks) sehingga konsep, metode, strategi 

yang diperkenalkan belum dipahami secara mantap. 

 

Kata kunci: evaluasi, keakuratan, kewajaran, kejelasan, multi peran. 

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan menerjemahkan (teks tertulis) terkait dengan dua (dari empat) 

keterampilan dasar berbahasa, yaitu membaca dan menulis, seperti yang 

diungkapkan oleh Johan, bahwa disamping pemahaman teks bacaan dituntut juga 

penguasaan Bahasa Indonesia yang baik agar terjemahan tersebut dapat dimengerti 

dengan jelas oleh pembaca, tetapi tidak bergeser dari ungkapan arti teks Bahasa 

Inggris yang diterjemahkan.(Johan, 1998: 11). Meskipun demikian, pada 

hakikatnya tidaklah cukup menyimpulkan bahwa apabila seseorang mampu 

memahami bacaan dalam Bahasa Inggris dengan baik dan mampu menulis dalam 

Bahasa Indonesia juga cukup baik, atau sebaliknya, maka orang tersebut akan dapat 

menerjemahkan dengan baik. Ada beberapa aspek lain yang perlu menjadi 

perhatian, antara lain pemahaman lintas budaya, efektivitas dan efisiensi kalimat, 
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penguasaan tata bahasa kedua bahasa, dan pemahaman konteks dan situasi, serta 

pemahaman ragam kebahasaan secara memadai.  

Penerjemahan merupakan suatu proses yang tidak sederhananamun 

merupakan proses yang kompleks;dalam proses penerjemahan teks misalnya, 

penerjemah perlu melewati berbagai tahapan, dan setiap tahap sering terdapat  

masalah yang rumit yang harus dihadapi dan dipecahkan.   

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengajaran mata 

kuliahpenerjemahan, diperlukan upaya pemikiran guna memecahkan berbagai 

masalah dankendala yang dihadapi. Selain melakukan kajian bahan-bahan pustaka, 

penelitiankualitatif dengan metode etnografi merupakan cara yang lazim dilakukan 

dan dipandang cukup efektif untukmengungkap dan memecahkan berbagai masalah. 

Salah satu masalah yang perludikaji adalah evaluasi hasil penerjemahan  pada 

mahasiswa semester lima Jurusan Bahasa Inggris ABA Universitas Borobudur 

apakah hasil tersebut sudah memenuhi kriteria keakuratan, kewajaran, kejelasan, 

dan keterbacaan.  

 Mengajarkan kemampuan menerjemahkan sebagai suatu keterampilan, 

sebagaimana halnya dengan berbagai keterampilan yang lain, umumnya 

memerlukan banyak latihan, baik secara langsung di bawah bimbingan pengajar 

maupun secara mandiri di luar kelas (untuk selanjutnya diberi penilaian dan 

masukan oleh pengajar atau didiskusikan bersama-sama di kelas). Latihan-latihan 

tersebut bukan hanya untuk melihat bagaimana hasilnya (output), tetapi juga untuk 

menguasai bagaimana prosesnya untuk dapat mencapai hasil sedemikian itu. Jadi, 

dalam latihan-latihan ini, perlu dievaluasi bagaimana langkah-langkah yang 

dilakukan dan bagaimana kualitas hasil yang diperoleh. 

 Dosen/guru adalah merupakan pendidik yang memegang peran yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, dalam pembangunan sosial ekonomi suatu 

negara atau pendidikan bangsanya. Seperti yang dikutip oleh Suparlan bahwa 

ketika Jepang mengalami kehancuran total karena serangan bom nuklir di 

Hiroshima dan Nagasaki, yang ditanyakan pertama kali oleh kaisar Jepang setelah 

peristiwa itu adalah “berapa guru yang masih hidup” bukan berapa tentara yang 

masih tersisa (Suparlan, 2011: 20). Hal ini menunjukkan bahwa pengajar 

memegang peran yang penting dalam membangun bangsa dari suatu negara.  

 Terkait dengan hal di atas, maka dapat dipahami bahwa peran pengajar 

dalam proses pembelajaran penerjemahan menjadi sangat dominan, dan kiranya 

pemberian tugas mengajar penerjemahan pada seorang dosen yang profesional 

perlu diperhitungkan. Selain menjadi nara sumber untuk konsep-konsep yang harus 

diterapkan dalam penerjemahan, pengajar juga harus melihat bagaimana proses 
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latihan berlangsung, dan mengevaluasi bagaimana hasil jadinya. Metode evaluasi 

sendiri (self-assessment) dan sejawat (peer-to-peer assessment)  juga bisa 

dilakukan, tetapi biasanya tetap memerlukan peran pengajar untuk menjadi pusat 

rujukan.  

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi 

dengan pendekatan kualitatif.Moleong mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode penelitian yang ada. Metode yang biasanya digunakan adalah 

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2000: 5) 

 Etnografi menurut Creswell adalah prosedur penelitian kualitatif untuk 

mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu kelompok berkaitan 

dengan kultur (budaya) mengenai pola tindakan, keyakinan, dan bahasa yang 

berkembang. Inti pemahaman mengenai etnografi ini adalah sebuah kebudayaan. 

Untuk memahami kebudayaan yang berkembang tersebut, peneliti etnografer 

secara khusus meluangkan waktu untuk mewawancarai, dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen mengenai kelompok yang diteliti itu.(Creswell, 2008: 273) 

Studi Kualitatif-etnografi ini akan mendeskripsikan karakteristik suatu kelompok 

atau masyarakat sebagai subjek yang diteliti. Penelitian ini mengkaji perilaku 

manusia dalam situasi alamiah yang dilihat dari perspektif budaya. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Istilah penilaian (assesment) sering dibedakan dengan evaluasi (evaluation), 

disamping itu ada pula yang menganggap penilaian itu sama dengan pengukuran 

(measurement). Pengertian pengukuran mengacu pada kegiatan membandingkan 

sesuatu hal dengan satuan ukuran tertentu, sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. 

Dalam penelitian ini tiga istilah ini diasumsikan sama dan istilah yang digunakan 

adalah evaluasi(Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004: 1) 

 

Evaluasi dalam Pembelajaran Penerjemahan 

 Evaluasi merupakan  sebuah bagian yang penting dalam desain kurikulum 

yang baik. Evaluasi memastikan bahwa kelemahan-kelemahan dalam desain 

kurikulum ditemukan dan diperbaiki. Evaluasi juga memberikan penyesuaian 

terhadap lingkungan dan kebutuhan yang berubah. Jika evaluasi direncanakan 

dengan baik, maka akan membantu pengajar mengembangkan profesionalitasnya 
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dan menimbulkan perasaan bahwa seolah-olah materi pelajaran itu benar-benar 

miliknya (sense of belonging). Melaksanakan evaluasi adalah seperti melakukan 

riset, dengan demikian sangat penting bahwa pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan harus jelas. Itulah sebabnya mengapa diadakan evaluasi dalam  

pembelajaran penerjemahan. 

 

Tujuan Evaluasi 

  Tujuan evaluasi  adalah untuk menentukan bagaimana keberhasilan suatu 

materi pelajaran, dan pada bagian mana evaluasi itu perlu diperbaiki. Apa evaluasi 

itu? Secara luas evaluasi mencakup seluruh aspek desain kurikulum untuk 

mengamati  bahwa kemungkinan materi pelajaran itu adalah yang terbaik. Evaluasi 

perlu ditinjau dari rencana, proses dan hasil dari materi pelajaran itu.  Menurut 

Sanders; Weir and Roberts dalam Richards (Richard,2001: 287) evaluasi 

difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:  

(1) Apakah pengajaran materi itu sesuai dan berstandard tinggi?; (2) Apakah materi 

pelajaran menyiapkan pembelajaran dalam penggunaan bahasa dengan benar?; (3) 

Apakah beayanya memadai?; (4) Apakah tujuan kurikulum tercapai?; (5) Apa yang 

terjadi di kelas dan di sekolah ketika evaluasi dilaksanakan?; (6) Apakah unsur-

unsur pendidikan merasa puas dengan kurikulum tersebut?; (7) Apakah mereka 

yang terlibat dalam pengembangan dan pengajaran sudah melakukan tugas dengan 

memuaskan?; (8) Apakah kurikulum telah dibandingkan dengan kurikulum lain 

semacamnya dengan baik? 

 Kussmaul dalam “Teaching Translation-Problem Solution” menyatakan 

bahwa  mengklasifikasikan jenis kesalahan atau kesulitan adalah merupakan latihan 

yang bagus. Jenis kesulitan yang paling sering timbul dalam penerjemahan, yang 

menilai berbagai terjemahan,adalah seperti berikut ini. a) pemahaman, makna dan 

ide, b) tingkat leksiko-semantik, c)  tingkat morfosintaksis, d) register dan gaya 

tulisan, e) Ejaan dan penandaan, f) solusi kreatif untuk masalah-masalah 

penerjemahan, g) transfer dan re-wording (penggunaan prosedur penerjemahan), h) 

kohesi dan koherensi, i) penilaian hasil dan setelah diedit, dan j) format. 

(http://translationjournal.net/journal/13educ.-htm, (diakses 17 Juni 2013). 

 Metode penghukuman kesalahan harus ditetapkan sebelumnya, 

menggunakan kriteria yang jelas, dan menempatkan penekanan pada kurangnya 

koherensi, khususnya yang berkenaan dengan makna dan sense, apakah itu yang 

disebabkan oleh penerjemahan yang salah, hilangnya item/hal, atau aplikasi yang 

salah dari transfer leksikal, semantik, gramatikal, grafemik, dan/atau budaya. 

http://translationjournal.net/journal/13educ.-htm
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Namun, semua aspek positif akan makna penerjemahannya itu penting diketahui 

oleh para mahasiswa. 

 

Evaluasi Hasil Terjemahan 

 Evaluasi kualitas hasil terjemahan menurut Larson (Larson, 1984: 532), ada 

tiga: Pertama akurat (accurate) yaitu, sudahkah terjemahan itu  

mengkomunikasikan makna yang sama dengan makna yang ada dalam Bsu?, 

apakah tidak terjadi distorsi makna dalam teks terjemahannya? Dalam usahanya 

menangkap dan mengalihkan makna teks asli/Tsu ke teks sasaran/Tsa, mungkin 

penerjemah secara tidak sadar menambah atau mengurangi atau menghilangkan 

pesan penting. Kedua, apakah hasil terjemahan itu jelas (clear) atau tidak?yaitu 

pembaca sasaran (target reader) dapat memahami teks terjemahan itu dengan baik 

(readability) atau tidak. Dalam hali ini Bsa yang digunakan adalah bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami. Jika terdapat bagian teks yang sulit dibaca atau 

dipahami berarti  terjemahan itu belum ada kejelasan (clarity), sehingga harus 

melakukan pengecekan ulang. Ketiga, apakah terjemahannya itu wajar (natural) 

atau tidak? yaitu apakah mudah dibaca dan menggunakan tata bahasa dan gaya 

yang lazim dan sesuai dengan tata bahasa atau gaya yang digunakan oleh penutur 

Bsa?Secara singkat ketiga alasan di atas merupakan hal yang penting yang harus 

dijadikan poin dalam evaluasi terjemahan. Penerjemah perlu mengetahui bahwa 

terjemahannya terasa wajar sehingga pembaca Bsa seolah-olah membaca karangan 

yang terasa bukan seperti hasil terjemahan. Jika terjemahan itu belum mencapai 

tingkat kewajaran (naturalness), maka harus dilakukan revisi.  

 

Jenis-Jenis Evaluasi Hasil Terjemahan 

 Strategi penilaian terjemahan dapat digunakan secara terpadu atau terpisah 

sesuai dengan jenis teks yang diterjemahkan atau maksud penerjemahan. Strategi 

evaluasi terjemahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Uji keakuratan (Accuracy test) 

Uji ini berguna untuk mengecek apakah makna yang dipindahkan dari teks 

sumber (Tsu) itu sama dengan yang ada di teks sasaran (Tsa). Penerjemah tidak 

boleh mengabaikan, menambah atau mengurangi pesan yang terkandung dalam Tsu 

karena terpengaruh oleh bentuk formal bahasa sasaran (Bsa). Untuk menyatakan 

makna secara akurat, penerjemah boleh melakukan perubahan bentuk atau struktur 

gramatika.  
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b) Uji keterbacaan (Readability test) 

Uji ini dimaksudkan untuk menyatakan derajat kemudahan apakah sebuah 

terjemahan itu mudah dipahami maksudnya atau tidak. Tulisan yang tinggi 

keterbacaannya lebih mudah dipahami dari pada yang rendah. Keterbacaan ini 

meliputi pilihan kata (diction), bangun kalimat (sentence construction), susunan 

paragraf  (paragraph organization), unsur ketatabahasaan (grammatical elements), 

jenis huruf (size of type), tanda baca (punctuation), ejaan (spelling), spasi antar 

baris (spaces between lines), dan ukuran marjin (size of margin). Uji keterbacaan 

dilakukan dengan cara meminta seseorang membaca sebagian naskah terjemahan 

itu dengan keras. Jika pembaca merasa bimbang, berhenti membaca dan membaca 

ulang kalimat itu, maka penguji harus mencatat bahwa di bagian itu terdapat 

masalah keterbacaan. 

c) Uji kewajaran (Naturalness test)  

Uji ini untuk melihat apakah bentuk terjemahannya itu alamiah atau sudah 

tepat dengan gaya bahasa Bsa atau belum. Menurut Larson yang dikutip Hartono, 

terjemahan itu dinilai wajar jika: 1). Makna dalam Tsu dikomunikasikan dengan 

akurat.2). Makna yang dikomunikasikan ke dalam Bsa menggunakan bentuk 

gramatika dan kosa kata yang lumrah atau wajar.3). Terjemahan itu mencerminkan 

tindakan komunikasi yang lazim ditemui dalam konteks dan antar komunikasi 

dalam Bsa (Hartono, 2011:95). 

d) Uji keterpahaman (comprehension testing). 

Menurut Hartono yang dikutip dari Newmark adalah pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah terjemahan yang dihasilkan itu dapat 

dimengerti dengan benar oleh penutur Bsa atau tidak. Uji keterpahaman ini terkait 

dengan masalah kesalahan referensial yang mungkin dilakukan oleh penerjemah. 

Kesalahan referensial adalah kesalahan yang menyangkut fakta, dunia nyata, dan 

proposisi, bukan menyangkut kata-kata. (Hartono, 2011: 96). 

e) Uji keajegan (consistency Check) 

Hartono mengutip Larson menyatakan bahwa Tsu biasanya mempunyai 

istilah kunci yang digunakan secara berulang-ulang. Jika Tsu panjang atau proses 

penyelesaian terjemahan memakan waktu lama, maka ada kemungkinan terjadinya 

ketidakajegan penggunaan padanan kata untuk istilah kunci itu. Maka dari itu pada 

akhirvpenerjemahan, penerjemah perlu melakukan pengecekan terhadap 

ketidakajegan itu. Misalnya keajegan dalam hal ejaan nama orang dan tempat, 

penggunaan tanda baca, dan sebagainya. 
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f) Terjemahan balik (Back-translation) 

 Untuk memeriksa terjemahan balik, digunakan orang lain yang menguasai 

bahasa sumber (Bsu) dan bahasa sasaran (Bsa). Terjemahan balik merupakan 

pengalihan harfiah yang digunakan untuk tujuan pemeriksaan. Tiap unsur leksikal 

harus diterjemahkan secara harfiah, namun kalimat yang digunakan dapat berupa 

bentuk umum gramatika Bsu. Dalam terjemahan balik, orang menggunakan bentuk 

harfiah untuk memperlihatkan struktur  terjemahan yang diterjemahbalikkan. Pada 

prakteknya penerjemahan balik ini malah menimbulkan persoalan, karena orang 

yang diberi tugas menerjemahkan balik tersebut apakah harus mempunyai 

kemampuan yang sama dengan penerjemah pertama atau tidak. Hasil penilaian 

dengan teknik ini dapat mengakibatkan penilai pada kesimpulan yang salah 

terhadap hasil terjemahan. 

 Pembahasan evaluasi ini bisa menggunakan acuan berbagai pendapat para 

pakar penerjemahan, di antaranya kriteria yang dinyatakan oleh Larson. Evaluasi 

kualitas hasil terjemahan (Larson, 1989: 532) ada tiga: Pertama akurat (accurate) 

yaitu, sudahkah terjemahan itu  mengkomunikasikan makna yang sama dengan 

makna yang ada dalam Bsu?, apakah tidak terjadi distorsi makna dalam teks 

terjemahannya? Dalam usahanya menangkap dan mengalihkan makna teks asli 

/Tsu ke teks sasaran/Tsa, mungkin penerjemah secara tidak sadar menambah atau 

mengurangi atau menghilangkan pesan penting. Kedua, apakah hasil terjemahan itu 

jelas atau tidak?yaitu pembaca sasarandapat memahami teks terjemahan itu dengan 

baik  atau tidak. Dalam hal ini Bsa yang digunakan adalah bahasa yang sederhana 

dan mudah dipahami. Jika terdapat bagian teks yang sulit dibaca atau dipahami 

berarti  terjemahan itu belum ada kejelasan sehingga harus melakukan pengecekan 

ulang. Ketiga, apakah terjemahannya itu wajar  atau tidak? yaitu apakah mudah 

dibaca dan menggunakan tata bahasa dan gaya yang lazim dan sesuai dengan tata 

bahasa atau gaya yang digunakan oleh penutur Bsa?Secara singkat ketiga alasan di 

atas merupakan hal yang penting yang harus dijadikan poin dalam evaluasi 

terjemahan. Penerjemah perlu mengetahui bahwa hasil  terjemahannya  wajar, 

sehingga pembaca Bsa seolah-olah membaca karangan yang bukan seperti hasil 

terjemahan. Jika terjemahan itu belum mencapai tingkat kewajaran, keterbacaan, 

dan akurasi, maka harus dilakukan revisi. 

Dosen penerjemahan akan lebih efektif apabila dia juga mempunyai peran 

sebagai penerjemah yang sesungguhnya, karena dia cenderung  memiliki 

pengalaman dalam tata cara penerjemahan. Dosen tersebut tidak hanya mahir 

dalam teori penerjemahan, namun juga mahir dalam praktek penerjemahan. Di 

samping sebagai penerjemah, dia juga memiliki multi peran, yaitu berperan sebagai 
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pembaca teks Bsu, penulis,   perevisi dan penerjemah ke  teks Bsa (Nababan, 2003: 

80).  

 Membahas hasil tugas  dari  mahasiswa, didapati bahwa mahasiswa masih 

belum faham penerjemahan bentuk kalimat pasif. Dia belum menguasai makna 

preposisi ‘by’ yang seharusnyaberarti ‘oleh’, diterjemahkan dengan ‘kepada’ dalam 

kalimat berikut ini,  

I         was told          by          them    not    to    act       or        say 

(Saya  menceritakan kepada mereka bukan   tindakan atau berkata) 

 

Namun mahasiswa yang lainmenerjemahkan kalimat tersebut dengan benar 

walaupun belum akurat yaitu: ‘Saya diceritakan oleh mereka jangan bertindak 

atau berkata’. Kalimat ini masih bisa diterjemahkan kata demi kata, namun perlu 

diuji kewajaran dan keterbacaannya sehingga wajar dibaca. Kalimat ini bisa 

diterjemahkan lebih tepat dengan: Saya diberi tahu oleh mereka agar diam. 

 Kalimat tersebut di atas masih bisa diterjemahkan kata demi kata, namun 

tidak bisa diterapkan pada kalimat berikut ini, di mana mahasiswa membuat 

kesalahan pada shift/pergeseran bentuk yaitu suatu prosedur penerjemahan yang 

melibatkan pengubahan bentuk gramatikal dari Bsu ke Bsa atau juga disebut 

transposisi. Ada mahasiswa yang menerjemahkan Tsu: ‘enough skilled and 

qualified persons’ tersebut secara harfiah dengan: ‘cukup orang-orang trampil dan 

berkualitas, sedangkan mahasiswa lainnya sudah menerapkan penerjemahan pada 

tingkat rangkaian kata, namun pemilihan kosa katanya belum tepat: ‘kemampuan 

yang cukup dan tidak memenuhi syarat’. Dalam menerjemahan Tsu ini diperlukan 

strategi pergeseran bentuk wajib dan otomatis yang disebabkan oleh sistem dan 

kaidah bahasa. Penerjemah tidak punya pilihan lain, ia wajib melakukan strategi 

transposisi itu sehingga ajektiva + nomina (enough skilled and qualified persons) 

menjadi nomina + ajektiva (orang-orang yang cukup terampil dan berkualitas). 

Jadi penerjemahan dari Bahasa Inggris/Bsu mengikuti hukum MD (Menerangkan 

Diterangkan) yaitu ajektiva sebagai yang menerangkan, mendahului nomina yang 

diterangkan. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia berlaku sebaliknya yaitu hukum 

DM (Diterangkan Menerangkan). Berikut ini contoh teks yang akan diterjemahkan  

 

Juvenile Delinquency 

 There are many young people who are really working hard and curious 

about their studies. On the other hand there are some of them are reluctant to do 

their work, and moreover they will perform bad action such as stealing, gambling, 

taking harmful drugs, making free loves, or committing other serious crimes. 
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Contoh hasil terjemahan (Tsa) dari salah seorang mahasiswa (kata-kata yang salah 

adalah yang digarisbawahi)  : 

Kenakalan Remaja 

 Banyak anak muda yang sangat pekerja keras dan ingin tahu tentang 

sekolah mereka. Di sisi lain ada beberapa dari mereka yang enggan atau bermalas-

malasan untuk melakukan pekerjaan mereka, dan selain itu mereka akan 

menunjukkan aksi kejahatan seperti mencuri, berjudi, mengonsumsi obat-obatan 

terlarang, pacaran bebas, atau melakukan tindakan kriminal... lainnya. 

Dari hasil terjemahan tersebutdidapati adanya ketidakwajaran, 

ketidakakuratan, dan ketidakterbacaan dalam beberapa kata yang diterjemahkan. 

Bilamana penerjemahan di atas diuji dengan poin-poin tersebut, maka terdapat 

beberapa kata yang terjemahannya menyimpang, Pergeseran unit misalnya kata 

menjadi frase, dan frase menjadi klausa yang sering kita jumpai dalam 

penerjemahan kata-kata lepas. Frase dalam Bsu ‘young people who are really 

working hard’ menjadi klausa dalam Bsa ‘anak muda yang benar-benar sedang 

bekerja keras’. Hasil Tsa yang diterjemahkan adalah ‘anak muda yang sangat 

pekerja keras’. Teks ini secara semantik terasa tidak enak dibaca karena dalam 

unsur gramatika, verba ’working’ dalam Tsu diterjemahkan menjadi nomina 

‘pekerja dalam Tsa. Hal ini menyalahi aturan gramatika. Seharusnya Tsa yang 

benar adalah ‘bekerja’, sehingga terjemahan yang benar adalah ‘yang benar-benar 

sedang bekerja keras’.  

Bentuk kala present progressive diganti dengan sarana leksikal ‘sedang’. 

Disamping itu terdapat penghilangan kata Tsu ‘serious’ dalam kalimat terakhir 

‘other serious crimes’ yang seharusnya terdapat dalam Tsa yaitu terjemahannya 

menjadi ‘kriminal serius lainnya’. Dalam aturan penerjemahan tidak diperbolehkan 

menghilangkan ataupun menambah kata  sehingga merubah makna/amanat yang 

dikirim tidak sampai.  Selain itu Tsu ‘they will perform bad action’ diterjemahkan 

dengan Tsa ‘mereka akan menunjukkan aksi kejahatan’.Kata ‘perform’ lebih akurat 

bila diterjemahkan dengan ‘melakukan’ sehingga penerjemahan yang tepat adalah 

‘mereka akan melakukan aksi kejahatan’. Kekurangtepatan yang terakhir adalah 

Tsu ‘making free loves’ yang diterjemahkan ke Tsa menjadi ‘pacaran bebas’. Kata 

gabungan ini akan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi ‘pergaulan bebas’.  

 Evaluasi pembelajaranpenerjemahan menunjukkan bahwa mahasiswa 

cukup memahami penerjemahan, namun masih dijumpai mahasiswa yang membuat 

kesalahan dalam menerjemahkan idiom dalam Tsu: ‘ Sorry, I am late because the 

car runs out of gas.’Idiom ‘runs out’ diterjemahkan dengan ‘berlari keluar’. Hal 

itu mungkin disebabkan dia tidak mengenal idiom atau lupa mengetahui maknanya 
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dalam Tsu, sehingga dia menerjemahkan idiom tersebut  secara kata demi kata 

yaitu ‘berlari mengeluarkan’. Sehubungan dengan idiom ini Larsen berpendapat 

bahwa dalam Grammar translation method, mahasiswa tidak harus menerjemahkan 

idiom dan semacamnya secara harfiah, tetapi lebih baik dengan suatu cara yang 

menunjukkan bahwa mereka mengetahui maknanya (Larsen, 2000:19). 

Penerjemahan yang tepat dari verba frasa ‘runs out; dari Tsu tersebut adalah 

‘kehabisan’. 

 

CONCLUSION 

Mahasiswa cukup mampu menerjemahkan tercermin dari hasil nilai 

pembelajaran, namun dari evaluasi hasil terjemahan tersebut masih ditemukan 

beberapa kesalahan dalam praktik penerjemahan. Alokasi kredit semester yang 

hanya 2 sks itu belum dapat memenuhi keseluruhan pembelajaran yang sarat 

dengan latihan dan tugas-tugas dalam Translation A (Bahasa Inggris ke Bahasa 

Indonesia). Pembelajaran penerjemahan ini sangat penting karena mata kuliah ini 

banyak menunjang mata kuliah Bahasa Inggris lainnya. Misalnya dalam 

pembelajaran mata kuliah Reading Comprehension, Listening Comprehension, 

Structure, dan sebagainya, dosen sering menerjemahkan Tsu  ke dalam Tsa/bahasa 

ibu bilamana mahasiswa belum memahami pembelajaran tersebut. 

 

REKOMENDASI 

 Untuk menilai hasil terjemahan mahasiswa diperlukan dosen yang 

profesional yang multi peran. Agar dapat menerjemahkan dengan baik dan benar 

sesuai dengan kriteria penilaian hasil penerjemahan, mahasiswa memerlukan 

pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menerjemahkan yang tepat 

disamping banyak mengerjakan latihan. Kredit semester sebaiknya  ditambah dari 2 

sks mungkin menjadi 3 atau 4 sks per minggu. 
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Abstract 

This study aims to reveal the effectiveness of English speech skills through 

learning model modeling. Speech is a material sevara delivered orally by a 

person to an audience held at the place and certain time based on reason and a 

particular purpose. Addressing the need and the importance of expression of 

ideas and reasoning using spoken language that is supported by non-linguistic 

aspects, such as facial expressions, eye contact and tone of voice. Arifin 

(2009: 228). Therefore, a speech requires the ability to speak fluently 

supported by sufficient vocabulary ability, knowing intonation of speech, and 

can speak to adjust to the situation and condition of the subject. However, 

most of the students still have difficulty in speech properly, it is in because the 

lack of training students for speech or learning model applied by the lecturer 

less appropriate to the characteristics of teaching materials. Less precise 

application of learning models used in the study may influence student results. 

In order to be addressed properly, one needs to practice repeatedly, both 

inside and outside the learning learning. In addition to practicing 

independently, spoke good can be accomplished when given examples of how 

speech is good and right by educators, learning model that can support the 

ability of a good speech is a model pemeblajaran Modelling .. The application 

of modeling in learning learning model is suitable for improve students' 

ability in speech. Lecturers are applying the learning model Modelling in 

learning tend to give demonstrations or examples of speech that is good and 

right, with the application of this model can improve student understanding in 

speech well and correctly. 

 

Keywords: writing skills of English, inquiry learning model, action research. 

 

PRELIMINARY 

Language teaching covers four aspects of interrelated skills, the skills of 

listening, speaking, reading, and writing. Speaking skills include several things, 

such as dialogue, conveying announcements, submit arguments, storytelling, 

deliberation, discussion, speech, and so forth. 
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Speech is a material sevara delivered orally by a person to an audience held 

at the place and certain time based on reason and a particular purpose. Addressing 

the need and the importance of expression of ideas and reasoning using spoken 

language that is supported by non-linguistic aspects, such as facial expressions, eye 

contact and tone of voice. Arifin (2009: 228) 

Addressing requires the ability to speak fluently supported by sufficient 

vocabulary ability, knowing intonation of speech, and can speak to adjust to the 

situation and condition of the subject. However, most of the students still have 

difficulty in speech properly, it is in because the lack of training students for speech 

or learning model applied by the lecturer less appropriate to the characteristics of 

teaching materials. 

Less precise application of learning models used in the study may influence 

student results. Application of learning models that match the characteristics of the 

subject matter can influence student results, in this case is the result of learning in 

question is the ability of students to make a speech. In order to be addressed 

properly, one needs to practice repeatedly, both inside and outside the learning 

learning. In addition to practicing independently, spoke good can be accomplished 

when given examples of how speech is good and right by educators, learning 

model that can support the ability of a good speech is a model Modelling. 

The learning model modeling which is one model of learning contained in 

the contextual approach. This modeling learning model emphasizes the process of 

learning by demonstrating something that can be accepted by every student. 

Lecturer / Teacher gives an example of how to operate a tool or how to pronounce 

a foreign sentence. (Sanjaya, 2011: 268). Application of learning models modeling 

in this study is suitable to improve students' ability in speech. Lecturers are 

applying the learning model Modelling in learning tend to give demonstrations or 

examples of speech that is good and right, with the application of this model can 

improve student understanding in speech well and correctly. 

 

DISCUSSION 

1. ACTION RESEARCH 

Classroom Action Research (PTK) is an activity to collect, process, analyze 

and conclude the data to determine the level of success of actions carried out by the 

teacher in the learning process. Several types of measures referred to include: 

strategies, approaches, models, methods, techniques, and methods selected and 

used by teachers in implementing the learning process. (Yuliawati, 2012: 17-18) 



Elidasari : English Speaking Ability Effectiveness Through…           125 

 

 
 

Classroom Action Research (PTK) is the research conducted by the teacher 

in his own class by (1) planning, (2) implement, (3) reflects the actions a 

collaborative and participatory with the aim of improving its performance as a 

teacher, so that student learning outcomes can be improved. (Kusumah, 2010: 9) 

More broadly action research is defined as research-oriented application of 

the measures with the aim of improving the quality or solving problems in the 

group of subjects studied and observed the level of success or as a result of his 

actions, then given to the follow-up actions are improvement measures or 

adjustments to the conditions and circumstances in order to obtain better results. 

Class Action Research is a research activity by observing a given action 

learning activities, which intentionally raised in a class, which aims to solve a 

problem or improve the quality of learning in the classroom. 

Classroom Action Research (PTK) is a study done by the teacher in his own 

class with a street plan, implement, and reflects a collaborative and participatory 

action with the aim to improve its performance as a teacher, so that student learning 

outcomes can be improved. (Pizaluddin, 2013: 8) 

Classroom Action Research (PTK) is ideally done by teachers as a scientific 

paper that functions very useful and applicable. The problem relates to the daily 

tasks of teachers in schools, and even considered "therapy" to overcome the 

problem and tested the accuracy of solving the problem is many-many. With this 

activity the teacher can obtain the "theory" that the building itself is not provided 

by other parties, teachers become "the theorizing practitioner". (Hufad, 2009: 2) 

Action research has several characteristics according Sukardi (2005: 211-

212), which is slightly different when compared with other formal research. Some 

Among the important characteristics, such as: 

a. Problem to be solved is the practical problem faced by researchers in the 

profession everyday. 

b. Researchers provide treatment or treatment in the form of planned action to 

solve the problem and at the same time improving the quality of the 

implications that can be perceived by the subjects studied. 

c. Measures planned research is always in the form of a cycle, the level or cycle 

that allows the group work and independent work intensively. 

d. Their revlective step reflective thinking or thinking of researchers both before 

and after the action. Reflective thinking is important to retrospect (reviewing) 

the action that has been given and the implications that appear on the subject 

being investigated as a result of their action research 
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2. SKILLS ENGLISH SPEECH 

Pateda (2007: 241) argues that the speech is delivered sevara material orally 

by a person to an audience held in place and certain time based on reason and a 

particular purpose. 

Zaenal Arifin and amran tasai (2009: 228) argues that require speech and 

the importance of expression of ideas and reasoning using spoken language that is 

supported by non-linguistic aspects, such as facial expressions, eye contact and 

tone of voice. 

Accordingly, Judge (2010: 8) argues that the speech or public speaking is a 

well-structured speech and addressed the people. 

According to Harmer (2007: 343) reveals that a person is able to speak 

fluently when they have the capability sufficient vocabulary and know intonation 

and speaking adapted to the circumstances of the conversation. 

 

3. LEARNING MODEL MODELING 

According Alwasliyah (2007: 49), Contextual make students capable of 

linking the contents of the subject of an academic subject in the context of their 

daily lives to find meaning. 

Contextual is a comprehensive system, consisting of parts that are 

interconnected. If these parts intertwined with each other, it will produce the effect 

that exceeds the results of a given piece parts separately. 

According to Sears (2002: 2), contextual is a concept that helps the lecturers 

teaching materials connect with real life. Contextual motivate students to apply to 

apply learning outcomes, linking knowledge into the context of their lives as 

members of families, communities and employees. Contextual also apply the 

conceptual framework as kesauan in educational theory and practice as well as one 

pembelajarann techniques to improve the quality of lecturers, the following 

assumptions about the contextual among others. 

The learning process by demonstrating something acceptable enumerated 

by each student. Lecturer / Teacher gives an example of how to operate a tool or 

how to pronounce a foreign sentence. Lecturer / Teacher sport gives examples of 

how to throw a ball and so on. (Sanjaya, 2011: 268) 

Modeling techniques are not limited to educators alone but can also take 

advantage of the student teacher who has the ability. modeling is a principle that is 

important in learning, through modeling because students can avoid the learning of 

theoretical, abstract to allow the occurrence of verbal. 
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According to Bandura (2006: 204), modeling is modeling that involves 

cognitive processes not only imitate but involves the addition or subtraction of the 

observed behavior with an emphasis on the aspect of observation and internal 

processes of the individual. 

In line with the above statement Keating said:“Research has shown that 

modeling is an effective instructional strategy in that it allows students to observe 

the teacher’s thought processes. Using this type of instruction teachers engage 

students in imitation of particular behaviors that encourage learning. Accrording 

to social learning theorist Albert Bandura, “Learning would be exceedingly 

laborious, not  to mention hazardous, if people had to rely solely on the effects of 

their own actions to inform them what to do. Fortunately, most human behavior is 

learned observationally through modeling; from observing others one forms an 

idea  of  how new behaviors are performed, and on later occations this coded 

information serves as a guide  for action” 

Research shows that effective strategies permbelajaran modeling that 

learners and educators were allowed to observe the protest with the teaching 

techniques. The lecturers / teachers use students as props. Albert Bandura said 

lessons would be acceptable (digested). Not to say risky, if one should indulge their 

actions solely on the information that they do. In fact many individuals are 

involved learn from observation, another idea, by doing a new one to appear in 

another atmosphere with code infrmasi served as pembibmbing for the event. 

(Sanjaya, 2000: 265-267) 

 

METHOD 

Methods that are used are the methods of research Action Research. 

 

CONCLUSION 

From this analysis it can be concluded that the English language speech 

capabilities can be optimized if the factors affecting these results be considered by 

education professionals, especially teachers / lecturers. By applying the learning 

model that corresponds to the characteristics of the subject matter can influence 

student results in this case is the ability of English speech. Modelling learning 

model that emphasizes learning by demonstrating something that can be accepted 

by every student. Lecturer / Teacher gives an example of how to pronounce a 

foreign sentence and delivered in public. 
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SUGGESTION 

To educators, to be used as a reference in fixing the results of English 

writing skills of students. To further research, in order to do further research on the 

application of learning models that can improve the ability of the students spoke 

English. 

 

BIBLIOGRAPHY 

Alwasliyah, A. Chaedar. Contextual Teaching and Learning : Menjadikan kegiatan 

Belajar Mengajar , Mengasikkan dan Bermakna. Diterjemahkan dari 

contextual Teaching and Learning. What it is and why it’s  here to stay . 

Karya Elaine b .Johnson terbitan Corwin Press Inc Thousand Oaks. 

California ,2002, Bandung: MCC .2007.  

Arifin, Zaenal dan Amran Tasai. Cermat Berbahasa Indonesia. Jakarta: Akademika 

Presindo, 2009. 

Bandura M. Keating. J. & Bach. Teaching in secondary school, meeting the 

challenge  of todays Alolescent. 2006. 

Fitri Yuliawati, dkk, Penelitian Tindakan Kelas untuk Tenaga Pendidik Profesional 

(Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2012), hh. 17-18. 

Hakim, Rachman. Kiat Jitu Mahir Pidato. Yogyakarta: Absolut, 2009. 

Hufad, Achmad. Penelitian Tindakan Kelas (PTK.) Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam, 2009. 

Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teacing Longman, 2007. 

Kusumah, Wijaya, dkk, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT Indeks, 

2010. 

Pateda, Mansoer. Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Gorontalo: Vilada, 2007. 

Pizaluddin, dkk, Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Alfabeta, 2013. 

Sanjaya, Wina. Strategi Pembelajaran. Jakarta Kencana Prenada Media. 2011. 

Sears, Susan. Contextual Teaching and Learning a Primer for Effective 

Instructution Reforming Teaching and Teachers Education. United States 

of American: phl Delta Kappa Educational Foundation, 2002. 

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005. 

 

 

 



Maulani Pangestu : Terjemahan Kata Budaya dalam Novel…           129 

 

 
 

PENERJEMAHAN KATA BUDAYA DALAM NOVEL  

NOTES FOR MOMMA 

 

Maulani Pangestu 

AMIK BSI Jakarta 

maulani.mpu@bsi.ac.id 

 

Abstract 

The variation among languages leads to a problem which is called 

incongruence. The definition of incongruence is the occurrence of source 

language words which does not have direct equivalence in target language. 

Strategies apply to deal with the problem help the translator in presenting the 

closest meaning of the original version. Hence, through its translated version 

those who do not understand the source language still can give the same 

respond as the source text readers. This study focus on the identifying the 

strategies in translating culture incongruence words in the original translated 

version novel called “Notes For Momma”. A text analysis by using a 

descriptive analytical method is apply in this study. The data are taken from 

“Notes For Momma”, the translated version of “Catatan Buat Emak”. The 

result shows that translation by using a generic word is dominantly apply 

(45.55%) and then followed by translation by using a loan word (26.73 %), 

and translation by using a culture substitution (7.92%). Furthermore, there are 

strategies that used beside above strategies. Those are general to specific 

apply one time and paraphrase using related words operated six times. 

 

Key words: Culture, Novel, Translation Strategies, Translation. 

 

I. PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat utuk manusia berkomunikasi. Melalui bahasa 

manusia dapat saling bertukar pikiran, berbagi perasaan dan pengalaman, 

mendeskripsikan hal-hal dll. Kita dapat berkomunikasi secara langsung (saling 

bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui media seperti radio, telepon dll). 

Selain itu, saat ini manusia menjadi lebih terbuka pikirannya dan bersemangat 

untuk mencari informasi dari seluruh dunia. Buku merupakan salah satu media 

untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan secara tidak langsung. Ada 

beragam jenis buku saat ini dan novel merupakan salah satu contoh. Sebuah novel 

dapat mengandung pengetahuan, hiburan dan juga pelajaran pada saat yang sama. 

Oleh karena itu novel digandrungi tidak hanya di satu Negara namun juga di 
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beberapa Negara.  Namun, karena bahasa itu sendiri bersifat semena-mena maka 

terjadilah variasi diantara beberapa bahasa. Seperti yang diungkapkan oleh Karimi 

(www.accurapid.com): 

 

Speakers of different languages mix the sounds of those languages 

differently to make the words which refer to objects/concepts, they mix 

the words in different ways to make structural patterns. 

 

Tidak semua orang mengerti bahasa selain bahasa ibunya sehingga versi 

terjemahan diterbitkanlah. Dengan kata lain, seorang penerjemah dibutuhkan untuk 

menolong orang yang tidak mengerti bahasa asli. 

 Alasan lain adalah, dikarenakan manusia banyak berpergian dari satu 

tempat ke tempat yang lain, dari satu Negara ke Negara lain dengan alasan yang 

beragam dan juga karena sekelompok orang mulai untuk mengembangkan 

komunikasi dengan lainnya dalam hal sosial, budaya dan ekonomi, kebutuhan 

penerjemahan untuk komunikasi yang efektif meningkat. Penerjemahan membuat 

manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. Penerjemahan juga 

membuat manusia dapat saling bertukar pikiran. Sementara itu, kebanyakan ahli 

penerjemahan menyatakan bahwa tujuan dari penerjemahan adalah untuk mencari 

dan mentransfer makna atau pesan dari Bahasa Sumber (Bsu) dengan mengunakan 

bentuk alami Bahasa Sasaran (Bsa) seperti yang dikemukan Larson (1998: 6) ...the 

best translation is the one which (1) uses the normal language of the receptor 

language, (2) communicates, as much as possible, to the receptor language 

speakers the same meaning that was understood by the speakers of the source 

language, and (3) maintains the dynamics of the original source language text. 

Bila disimpulkan, bahwa ketika menerjemahkan teks, penerjemah berhadapan 

dengan dua hal yaitu bentuk dan makna. Untuk melakukan penerjemahan yang 

efisien, penerjemah harus menemukan makna Bsu dan mengunakan bentuk Bsa 

yang menampilkan makna secara alami. Lalu, dalam menemukan makna Bsu, 

penerjemah harus dapat menentukan makna lalu mentransfer ke makna terdekat 

yang alami dan sepadan sehingga pembaca Bsa memberikan respon yang sama 

dengan pembaca Bsu. 

Namun, sebelum penerjemahan ideal dapat dihasilkan, penerjemah 

mungkin akan menemukan beberapa hambatan  karena penerjemahan itu bukan 

hanya tentang Bsa dan Bsu karena juga melibatkan budaya keduanya. Menemukan 

kesepadanan kata sebuah pesan Tsu merupakan masalah yang paling sering 

ditemukan. Dalam bukunya Meaning Based Translation, Larson (1998: 169) 

http://www.accurapid.com/
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menyebutkan salah satu dari tiga hal yang harus dilakukan dalam memilih 

kesepadanan kata yang tepat dengan konsep Bsu yang tidak ada di Bsa.   

Berdasarkan penjelasan diatas maka akan dibahas tentang bagaimana 

penerjemahan kata budaya yang banyak ditemukan dalam novel Notes For Momma 

dibahas lebih lanjut: 

 

1. Strategi apa yang dipakai penerjemah ketika menerjemahkan kata budaya di 

novel Notes For Momma? 

2. Apakah kata budaya dapat diterjemahkan secara akurat? 

 

II. KAJIAN TEORETIK 

A. Hakikat Penerjemahan 

Gemar (1996: 10) dalam bukunya Traduire: I’art d’interpreter menyebutkan 

bahwa menerjemahkan merupakan proses mencari makna dalam unit-unit Tsu. Unit 

tersebut menurutnya berupa kata, ekspresi, kalimat dan bahkan teks Bsu tersebut. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Newmark dalam bukunya How About 

Translation, ia membagi unit terjemahan ke dalam 2 jenis penerjemahan: semantik 

dan komunikatif. Penerjemahan semantik berfokus pada kata, frasa dan klausa 

sedangkan penerjemahan komunikatif berfokus pada kalimat dan paragraph. 

Sementara itu, lima pengemuka teori penerjemahan yaitu Eugene A. Nida, 

Charles R. Taber, Mildred L. Larson, Roger T. Bell dan Hoed mengemukakan 

bahwa inti dari menerjemahkan adalah penggantian sebuah teks dengan pesan 

yang sama. Pesan harus dialihkan secara sama walaupun bentuk kedua bahasa 

berbeda. 

       Nida dan Taber (1982: 12) mengatakan bahwa penerjemahan terdiri dari re 

produksi ke dalam Bsa sedekat mungkin pesan Bsu, pertama dalam bentuk makna 

dan kedua dalam bentuk gaya. Pesan dan gaya yang sepadan lebih diutamakan 

dalam melakukan penerjemahan. Sehingga pembaca Bsa mendapatkan pesan dan 

gaya yang sama. Dari penjelasan di atas dapat juga ditekankan bahwa kewajaran 

Bsa menjadi kunci utama penerjemahan. Untuk bisa mencapai kewajaran pada 

Bsa maka perlu ditekankan bahwa penerjemah harus bisa mencari kesepadanan 

tata bahasa, leksikal atau unsur budaya dalam Bsa. Hal ini perlu dilakukan karena 

setiap bahasa mempunyai karakter berbeda. 

       Sedangkan Larson (1998: 169) mengatakan bahwa penerjemahan terdiri dari 

leksikal, struktur tata bahasa, situasi komunikasi dan konteks budaya Bsu, 

menganalisis dengan tujuan menentukan makna lalu mereproduksi makna yang 
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sama menggunakan leksikal dan tata bahasa yang tepat dengan Bsa. Hal ini bisa 

juga dikatakan bahwa penerjemahan mentransfer makna yang sama dan hasil 

penerjemahan bisa berubah bentuknya atau tidak sama dengan bentuk Bsu. Seperti 

contoh di bawah ini: 

Tsu : Is it your book? 

Tsa : Apakah ini bukumu? 

       Menurut Alwi (2003: 245) dalam bahasa Indonesia, kata ganti kepunyaan 

berada setelah kata benda sedangkan Azar (1999: 182) menyatakan dalam bahasa 

Inggris sebaliknya, kata ganti kepunyaan berada sebelum kata benda. Dari contoh 

tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun bentuk kalimat berubah, namun 

makna yang ditransfer dengan tepat. 

       Hal lain yang dibutuhkan penerjemahan adalah kewajaran dan tidak tampak 

seperti hasil terjemahan. Larson menambahkan bahwa penerjemahan 

mengkomunikasikan pesan yang sama dengan Bsu namun menggunakan tata 

bahasa dan leksikal sesuai dengan Bsa yang disebut sebagai idiomatic translation 

seperti yang diungkapkan oleh Larson (1998: 18-19). Idiomatic translation 

terkesan seperti ditulis secara original dalam Bsa. 

       Lebih lanjut lagi, Bell (1991: 5) mengansumsikan bahwa penerjemahan adalah 

ungkapan Bsa dengan apa yang telah diungkapkan Bsu atau dia sebut sebagai 

semantic dan stylistic equivalence. Semantic equivalence atau kesepadanan 

semantik yang diungkapkan Bell bahwa makna dan pesan yang sama diterima oleh 

pembaca Bsa. Menurutnya kesepadanan stilistik juga penting sehingga tidak 

kehilangan karakter Bsu ketika Tsu diterjemahkan ke Tsa. 

       Lebih lanjut Hoed (2006: 24) menyatakan bahwa penerjemahan adalah 

pengalihan pesan (message) dari Tsu ke Tsa. Sehingga secara ideal Tsa mempunyai 

pesan yang sama dengan Tsu. Untuk menghasilkan pesan yang sepadan, 

penerjemah harus memahami dan menyesuaikan terjemahannya dengan (calon) 

pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, penerjemah harus bisa berpikir 

sebagai pembaca Tsa sehingga bisa menghasilkan terjemahan sepadan yang 

dimengerti pembaca Tsa. 

       Sementara Newmark (1988: 17) mengatakan bahwa penerjemah adalah ahli 

kiat yang harus memahami bahasa asing sehingga dia bisa menentukan sampai 

tingkatan mana norma kebahasaan bisa diturunkan. Sehingga dia mampu mencapai 

teknik pengalihan yang lebih halus antara dua dasar proses penerjemahan. 

       Berdasarkan pemaparan para ahli penerjemahan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa penerjemah harus dapat menciptakan terjemahan yang tidak 
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hanya dapat menyampaikan makna secara benar namun juga dapat menciptaan efek 

yang sama dengan yang dihasilkan Tsu. Penerjemah juga diperbolehkan untuk 

membuat penyesuaian untuk memproduksi terjemahan komunikatif sehingga 

hasilnya dapat dipahami dan tidak ada kesalahan makna.  

 

B. Keakuratan dalam Penerjemahan 

SIL International (www.sil.org/translation/translationtehory.htm, 2013) 

mendefinisikan akurasi dalam hal penerjemahan sebagai pembuatan hasil 

terjemahan semirip mungkin dengan dengan Bsu. Suryawinata dan Hariyanto 

(2003: 44) percaya bahwa keakuratan penerjemahan berdasarkan bagaimana pesan 

disampaikan pada Bsa, bukan kesepadanan atas semua kata dari Bsu. Dalam hal ini 

seorang penerjemah dapat mengubah bentuk Bsu agar dapat mempertahankan 

makna. Selain itu Thirumalai 

(www.languageindia.com/jan/2002/howling.htm#chapter9, 2013) mendefinisikan 

bahwa keakuratan berdasarkan pada sedikitnya penyimpangan makna pada versi 

terjemahan. Dengan kata lain keakuratan versi terjemahan bergantung pada banyak 

atau tidaknya penyimpangan makna terjadi pada hasil terjemahan. Dalam 

penerjemahan, seorang penerjemah dituntut untuk mendapatkan kata-kata yang 

sepadanan sehingga terjemahan yang dihasilkan menjadi akurat. 

 

C. Strategi Penerjemahan 

 Dalam menerjemahankan sebuah teks Newmark mengusulkan beberapa 

jenis strategi penerjemahan, yaitu: (1) transference; (2) naturalisasi; (3) cultural 

equivalent; (4) functional equivalent; (5) descriptive equivalent; (6) synonymy; (7) 

shift atau transposisi; (8) modulation; (9) compensation; (10) componential 

analysis; (11) parafrasa. Sebagai tambahan dari jenis strategi penerjemahan, 

terdapat pula strategi yang dikemukakan oleh Molina dan Albir (2013: 498-512): 

(1) amplikasi; (2). calque; (3) kompensasi; (4). Penggantian; (5) kreasi diskursif; 

(6) generalisasi; (7) amplikasi linguistik; (8) kompresi linguistik; (9) penerjemahan 

literal; (10) partikulasi; (11) reduksi; (12) subtitusi; (13) variasi. 

 Sedangkan Baker dalam Sri Mulyati (2006: 52) memaparkan beberapa 

strategi yang perlu diperhatikan oleh seorang penerjemah apabila dalam 

penerjemahan kata budaya menemui beberapa kendala atau kesulitan. Strategi yang 

dikemukan sebagai berikut: 

http://www.sil.org/translation/translationtehory.htm
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1. Menerjemahkan dengan menggunakan unsur atasan atau kata umum 

(superordinate). Contohnya kata stool diterjemahkan menjadi ‘tempat duduk’. 

2. Menerjemahkan dengan menggunakan kata-kata yang lebih netral atau kata-kata 

yang kurang ekspresif. Sebagai contoh, kata mansion yang memiliki makna 

‘gedung yang agung, megah, sebagai tempat tinggal resmi pejabat’ diterjemahkan 

menjadi ‘gedung’. 

3. Menerjemahkan dengan menggunakan penggantian budaya (cultural 

substitution). Strategi ini biasanya digunakan jika berkaitan dengan ekpresi atau 

culture-specific item. Sebagai missal, kata phallus dari bahasa Inggris 

diterjemahkan menjadi ‘lingga’, padahal ‘lingga’ merupakan konsep dalam agama 

Hindu. 

4. Menerjemahkan dengan menggunakan kata pinjaman atau kata pinjaman dengan 

penjelasan. Strategi ini sangat umum digunakan khususnya jika berkaitan dengan 

culture-specific items, konsep-konsep modern, dan kata-kata yang membicarakan 

desas-desus. Misalnya kata harmburger tetap diterjemahkan dengan ‘hamburger’. 

5. Menerjemahkan dengan menggunakan paraphrase yang berkaitan dengan kata 

tersebut. Sebagai missal. Kata creamy diterjemahkan dengan ‘yang menyerupai 

krim’. 

6. Menerjemahkan dengan menggunakan paraphrase yang berbeda dengan kata 

tersebut. Contoh kata crux gemmate diterjemahkan dengan ;salib dengan tiga belas 

batu permata’. 

7. Tidak diterjemahkan. Tentu saja, langkah ini diambil selama tidak mengurangi 

pesan penting yang disampaikan. Sebagai contoh: “The PTS team found flashback 

residue from a gun” diterjemahkan menjadi “Tim PTS menemukan residu dari 

senjata itu”. 

8. Menerjemahkan dengan menggunakan ilustrasi atau gambar yang representatif.   

 

D. Novel 

Objek dari penelitian ini adalah novel. Kata novel berasal dari bahasa Latin 

yaitu novellas yang merupakan kata turunan dari novus yang bermakna ‘baru’. 

Novel merupakan hasil budaya yang populer di seluruh dunia, karena novel 

menceritakan segala bagian kehidupan manusia. Kennedy dan Gloria (1995: 271) 

menyatakan bahwa “a novel is a book lengthy story in prose, whose author tries to 

create the sense that while we read, we experience actual life”.  Secara spesifik, 

novel yang diteliti adalah novel yang mempunyai Bsu bahasa Indonesia dan 

Bsanya adalah bahasa Inggris.  
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E. Jenis Teks Penerjemahan 

Newmark (1988: 39-41) berkata bahwa ada beberapa tipe teks dalam 

penerjemahan. Ia mengklasifikasikan  bahwa tipe teks menjadi 3 tipe yaitu: teks 

ekspresif atau otoritatif yang meliputi teks kitab suci dan juga teks sastra seperti 

puisi, drama dan juga novel. Teks informatif yang bertujuan memberikan informasi 

kepada pembaca sebagaimana artikel ilmiah dan juga surat kabar dan tipe yang 

terakhir teks vokatif yang bertujuan mempengaruhi pembaca seperti teks pada 

propaganda, brosur, selebaran dan juga teks iklan. 

Kemudian Newmark 

(http://resources.transbahasa.com/2013/10/07/newmark) sebagaimana juga dikutip 

oleh Sugeng juga menyarankan tiga proposi terkait dengan apakah bentuk 

linguistik BSu harus dipertahankan pada BSa. Proposisi pertama mengatakan 

bahwa jika suatu teks mementingkan bentuk linguistiknya, maka terjemahannya 

harus sedekat mungkin dengan TSu dalam hal bentuk linguistik. Contoh teks 

seperti ini misalnya karya sastra. Kedua, jika bentuk linguistik bahasa suatu TSu 

kurang begitu dipentingkan, maka terjemahannya tidak perlu dibuat sedekat 

mungkin dengan TSunya dalam hal bentuk linguistik. Contoh teks jenis ini adalah 

artikel di ensklopedia. Yang terakhir, semakin baik sebuah teks ditulis, semakin 

dekat bentuk linguistik dalam teks terjemahannya dengan teks BSu, tanpa 

memandang apakah bentuk linguistik di dalam teks itu dipentingkan atau tidak. 

Berdasarkan pemaparan Newmark di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penerjemahan novel termasuk ke dalam jenis penerjemahan ekpresif yaitu 

terjemahan yang sangat mementingkan TSunya. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih metode analisis isi yang 

bersifat deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini mencakup beberapa hal: (1) 

mengidentifikasi kata-kata budaya dalam novel Notes For Momma; dan (2) 

mengidentifikasi strategi penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam 

menerjemahkan kata-kata budaya. 

 Penelitian yang bersifat deskriptif ini menganalisis isi data yang ditemukan. 

Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bertempat di Jakarta. 

Lalu masalah waktu penelitian, peneliti memulai kegiatan penelitiannya dari bulan 

Januari 2013 hingga Agustus 2013. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

memaparkan strategi-strategi yang digunakan oleh penerjemah dalam proses 

penerjemahan kata-kata budaya. Dalam penelitian ini, peneliti akan merangkum 

seluruh data (kata-kata budaya) dan mendeskripsikan setiap unsur yang akan 
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dianalisa. Sehingga penelitian ini merupakan bentuk kajian teks atau analisis isi. 

Dan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber kepustakaan dan melalui 

observasi dan analisis. 

 Data penelitian ini meliputi kata budaya yang didapatkan dari novel Notes 

For Momma. Data yang berbentuk kata budaya dikumpulkan. Kemudian, peneliti 

mengelompokkan seluruh kata-kata budaya berdasarkan strategi yang digunakan. 

 Dalam pengelompokan data pada penelitian ini, peneliti memasukkan data-

data yang diseleksi sesuai strategi yang ditemukan.  

 

IV. HASIL PENELITIAN 

 Dalam sub bab ini akan menguraikan atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya yang terdapat pada 

terjemahan kata budaya dalam novel Notes For Momma sesuai dengan pertanyaan 

penelitian lewat deskripsi terjemahan novel.  

A. Menerjemahkan dengan menggunakan kata umum (generic words) 

  Berdasarkan data kalimat yang diperoleh oleh peneliti, dan berlandaskan 

dengan strategi penerjemahan yang dikemukan oleh Baker (1992: 22). Berikut 

adalah contoh strategi penerjemahan kata budaya dengan menggunakan kata umum 

(generic words). 

TSu: Maka ia berbalik, menoleh kiri-kanan mencari sebatang pohon bacang (p.12). 

TSa: He turned and looked around searching for a mango tree (p.7). 

Pembahasan: terjemahan kata budaya diatas diterjemahkan menjadi kata yang 

bermakna lebih umum. Di Indonesia buah manga mempunyai banyak sekali 

jenisnya atau secara tepatnya dapat juga dikatakan bahwa jenis manga yang ada di 

Indonesia berjumlah lebih dari satu antara lain kweni, harum manis, apel dan 

bacang. Namun dalam bahasa Inggris padanan kata manga hanyalah mango dengan 

kata lain karena buah manga sendiri bukan berasal dari Inggris maka tidak ada kata 

yang sepadan dengan jenis-jenis manga. Penerjemah secara pasti menafsirkan 

bahwa kata mango dapat mewakilkan kata bacang yang tertulis pada Tsu.  

Strategi yang menggunakan kata umum terjadi sebanyak 45.55%. Hal ini 

menunjukkan bahwa strategi penerjemahan yang menggunakan unsur kata umum 

merupakan strategi yang cocok untuk penerjemahan kata budaya.  

 

B. Menerjemahkan dengan menggunakan kata pinjaman (loan words) 

Total jumlah strategi kata pinjaman (loan words) adalah 26,73%. Strategi 

ini menjadi strategi terbanyak kedua yang digunakan setelah kata budaya dengan 

menggunakan kata umum (generic words). Strategi ini juga digunakan karena para 
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penerjemah terkadang ingin membawa unsur asing atau unsur bahasa target ke para 

pembaca bahasa target. Strategi ini juga memberikan keuntungan bagi para 

penerjemahan yang berkeinginan untuk mempelajari bahasa asing: 

TSu: “Aku hanya mempunyai sebuah keris kecil warisan Ayah, dan satu-satunya 

milikku yang berharga itu telah kuserahkan padamu. Kini engkau pasti tahu aku tak 

punya apa-apa lagi. Kau harus tahu hal itu, Srintil.”  

TSa: “The only thing I owned is a small keris dagger that I inherited from my 

father. And that one possession, which was of any value, I gave to you. You know I 

have nothing else. You must know that.” (p.56) 

Pembahasan: pada kalimat diatas  penerjemah mencoba menambahkan kata 

dagger yang mempunyai arti berdasarkan Webster’s II New College Dictionary 

(1995: 284) a short pointed weapon with sharp edges. Sedangkan dalam Bahasa 

Indonesia (KBBI) kata keris sendiri mempunyai arti senjata tajam bersarung, 

berujung tajam, dan bermata dua (bilahnya ada yang lurus, ada yang berkeluk-

keluk). Alasan penerjemah menambahkan kata dagger dan juga langsung 

menggunakan kata ‘keris’ supaya pembaca bahasa target dapat ikut mengerti 

sedikit budaya jawa yang dipaparkan di novel Catatan Buat Emak. Selain itu 

penambahan kata dagger juga membuat pembaca bahasa target paham bahwa yang 

dimaksud keris adalah senjata tajam. 

 

C. Menerjemahkan dengan menggunakan kata kultural subtitusi (cultural 

substitution) 

Larson (1998: 188) berkata bahwa kata kultural subtitusi dapat berfungsi secara 

sempurna jika bentuk dari kedua yang diterjemahkan tidak menjadi fokus utama 

dari penerjemahan. Disamping itu kedua kata mempunyai makna sama persis. 

Dalam novel ini total ada 8 kata (7,92%) kata kultural subtitusi yang muncul. 

Dikarenakan novel yang dianalisis merupakan novel yang penuh dengan unsur 

budaya Indonesia maka hasil terjemahannya bertujuan untuk mentransfer budaya 

Indonesia. Karena tujuan itulah maka strategi kata kultural subtitusi menjadi 

strategi yang paling sedikit digunakan.  

TSu: “Kang,” kata istri Santayib dengan mata terbeliak lurus ke depan (p.29). 

TSa: “My dear,” said Mrs. Santayib with bulging eyes staring directly ahead 

(p.26). 

Pembahasan: kata My dear menggantikan kata kang pada kalimat 14. Kata Kang 

merupakankata tambahan atau dapat disebut juga kata sapaan bagi laki-laki yang 

lebih tua atau dihormati. Kata ini tidak hanya digunakan untuk memanggil kakak 
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laki-laki namun juga digunakan untuk seorang istri di Jawa memanggil suaminya. 

Pada konteks contoh kalimat diatas sangat tidak mungkin jika kata Kang 

diterjemahkan menjadi kakak laki-laki karena akan mengubah pesan asli TSu. Oleh 

karena itu sang penerjemah mengubahnya menjadi kata my dear  yaitu kata sapaan 

yang dari istri kepada suaminya dalam Bahasa Inggris. Kata yang diterjemahkan 

berubah namun pesan yang disampaikan dapat tersampaikan secara penuh.   

 

D. Keakuratan kata-kata budaya yang diterjemahkan 

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sang 

penerjemah dapat secara akurat menerjemahkan kata-kata budaya dalam novel 

Catatan Buat Emak. Dapat juga dilihat bahwa strategi yang paling dominan 

digunakan adalah penerjemahan menggunakan kata umum yaitu sebanyak 45,55%. 

Secara hierarki makna semantik strategi penerjemahan kata umum yang paling 

banyak digunakan dalam Bahasa apapun menurut Baker (1992: 26). Dengan kata 

lain, menerjemahkan hiponim atau kata bermakna khusus pada TSu dapat 

menggunakan strategi penerjemahan kata umum.  

Selain itu, tujuan dari sang penerjemah ketika menerjemahkan novel juga 

mempengaruhi jenis-jenis strategi yang digunakan.  

Penerjemahan juga menyatakan bahwa ia dapat mengatasi kesulitan penerjemahan 

kata-kata budaya dengan tiga strategi yang telah dipaparkan sebelumnya.  

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis penerjemahan kata budaya diatas maka dapat terlihat 

bahwa penerjemahan menggunakan kata umum (45.44%) digunakan sebanyak 46 

kali ketika menerjemahkan kata budaya yang tidak mempunyai padanan secara 

langsung/incongruent pada novel Notes For Momma. Ada dua alasan mengapa 

penerjemah menggunakan strategi penerjemahan kata umum sangat sering. 

Pertama, kata umum dapat bermakna sama hampir diseluruh Bahasa sebagai 

struktur hierarki bidang semantik. Kedua, tujuan dari menerjemahkan novel 

Catatan Buat Emak juga menentukan strategi yang akan sering digunakan. Tujuan 

dari penerjemahan Notes For Momma untuk memberikan kepuasan membaca dan 

juga untuk mengenalkan budaya asli bangsa Indonesia kepada para pembaca TSa. 

Strategi terbanyak kedua yang muncul dalam novel Notes For Momma  

adalah strategi kata pinjaman yaitu sebanyak 26,73%. Strategi ini menjadi sering 

digunakan karena kata pinjaman memberikan makna yang agak rumit dalam teks. 

Selain itu, tidak semua istilah dalam TSu dapat diterjemahkan dengan mudah. 

Lebih lanjut lagi, strategi ini menjadi lebih sedikit digunakan supaya kesan kaku 
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tidak terbentuk. Pembaca TSa akan merasa tidak suka jika sering sekali 

menemukan kata budaya yang tidak diterjemahkan karena hal tersebut dapat 

menyebabkan salahnya persepsi pembaca.  

Terjemahan yang mengunakan kultural subtitusi diaplikasikan 8 kali 

(7,92%). Hal dapat disimpulkan bahwa penerjemah sangat berhati-hati dan sangat 

menghindari strategi ini karena tujuan awal penerjemahan ini adalah 

memperkenalkan budaya Indonesia. Sehingga budaya Indonesia secara utuh dapat 

dipaparkan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerjemah secara sukses 

dapat menciptakan kembali novel Catatan Buat Emak dalam Bahasa Inggris.  
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam 

tentang kesalahan yang dilakukan oleh siswa, jenis kesalahan apa yang 

dialami oleh siswa dalam belajar bahasa Inggris. Selain memahami secara 

komprehensif bagaimana kesalahan dilakukan oleh peserta didik dan 

menganalisisnya sehingga mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik. Serta 

bagaimana bentuk kesalahan ini dilihat dari peraturan tata bahasa Inggris yang 

benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

mengamati secara seksama isi produk pembelajaran siswa. Studi tersebut 

menunjukkan bahwa peserta didik cenderung tidak memahami sistem bahasa 

bahasa yang mereka gunakan. Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten dan 

sistematis. Kesalahan ini dapat terjadi pada setiap tingkat linguistik, misalnya 

pada tingkat fonem, morfem, kata-kata, frase, atau kalimat. Kesalahan 

ditandai dengan transfer antar bahasa atau gangguan substansial dari bahasa 

ibu karena bahasa ibu adalah satu-satunya sistem linguistik yang menjadi 

fondasi pengalaman awal. Hasil analisis data yang diperoleh dapat digunakan 

sebagai panduan bagi pengajar dan pengembang kurikulum untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris 

sehingga kesalahan bisa diminimalkan. 

 

Kata kunci: analisis, kesalahan, tata bahasa, berbicara. 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi international sangat penting 

dikuasai, karena merupakan bahasa yang digunakan oleh banyak orang di seluruh 

dunia. Selain sebagai sarana komunikasi antar bangsa, bahasa Inggris di Indonesia 

adalah bahasa asing yang sangat penting digunakan untuk tujuan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni, dan budaya. 

  Sesungguhnya kondisi pembelajaran bahasa Inggris, terutama di kota-kota 

besar dewasa ini sangat mendukung, namun demikian secara keseluruhan hasil 
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pembelajaran bahasa Inggris dianggap kurang memadai. Hal ini dijelaskan bahwa 

mahasiswa yang pernah belajar bahasa Inggris selama enam tahun di Sekolah 

Menengah misalnya,  cenderung tidak mampu   menggunakan pola-pola rumus 

kala yang telah didapat ketika belajar bahasa Inggris di sekolah menengah  untuk di 

terapkan dalam belajar bahasa Inggris di Perguruan Tinggi, apalagi dalam 

memahami wacana. Banyak dari para mahasiswa jurusan non Inggris cenderung 

masih bingung dengan penerapan pola-pola rumus kala/tenses, baik dalam 

membuat kalimat pernyataan (affirmative), kalimat sangkal (negative), maupun 

kalimat tanya (interrogative). 

 Para mahasiswa jurusan non Inggris yang wajib mengambil MKDU (Mata 

Kuliah Dasar Umum) bahasa Inggris tersebut masih bingung dalam membedakan 

penggunaan auxiliary (do, does, did) dengan To Be (is, am, are, was, were, been), 

dan bentuk kala progresif dan non progresif dalam membuat kalimat. Disamping 

itu mereka juga masih bingung/belum jelas dalam menggunakan infinitive/ bentuk 

kata kerja 1, preterit/ bentuk kata kerja 2, dan past participle/verba 3.   

  Dari persoalan-persoalan di atas, banyak faktor yang mempengaruhi 

penguasaan berbahasa Inggris seseorang. Di antara faktor-faktor yang dapat 

diidentifikasi adalah pedoman buku ajar yang digunakan para dosen maupun 

mahasiswa yang belum compatible. Demikian pula banyak pengajar yang belum 

mampu/oleh karena sesuatu hal tidak sempat mengembangkan materi ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain buku ajar, faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi berbahasa Inggris adalah pendekatan mengajar, media pembelajaran, 

fasilitas yang ada, kompetensi pengajar, lingkungan, dan lain-lain.  

 Bilamana ditinjau dari loncatan kemajuan teknologi, informasi, dan 

komunikasi, bisa dikatakan bahwa mahasiswa jaman now lebih lengkap fasilitasnya 

dibanding dengan mahasiswa jaman dahulu. Jaman sekarang mahasiswa bisa 

langsung menggunakan telepon celular (android) untuk mencari arti dari suatu 

kosa kata bahasa asing yang tidak mereka ketahui artinya, bahkan telepon tersebut 

bisa untuk menerjemahkan suatu kalimat, paragraf, maupun wacana dari bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Namun kenapa mereka cenderung 

mudah lupa dalam menerapkan rumus-rumus pola kalimat bahasa Inggris yang 

telah mereka pelajari sebelumnya? Apakah dengan kemudahan fasilitas yang 

diperoleh tersebut mungkin mengakibatkan mereka merasa enggan berusaha keras 

sehingga fighting spirit mereka lemah, ataukah mereka terlalu  asyik menggunakan 

sarana tersebut untuk tujuan-tujuan lain sehingga mereka tidak mempunyai waktu 

yang memadai untuk belajar? Hal ini perlu penelitian lebih lanjut. 
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B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti adalah: 

Bagaimana kesalahan berbahasa yang dibuat oleh pembelajar dan menganalisanya 

sehingga mereka bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang berlaku. Mengungkapkan berbagai hal mengenai kesalahan 

berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar bahasa sasaran, yang dalam hal ini 

bahasa ke dua atau bahasa asing. Bagaimana bentuk-bentuk kesalahan tersebut 

ditinjau dari tata bahasa Inggris yang benar. Dalam penelitian ini digunakan error 

analysis (analisa kesalahan) untuk mengoreksi kesalahan–kesalahan gramatikal 

yang dilakukan mahasisswa mata kuliah dasar umum semester 1 (satu) dari 

mahasiswa jurusan umum/non Inggris dari Sekolah Tinggi Keguruan & Ilmu 

Pendidikan (STKIP) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.   

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 

tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para mahasiswa, bentuk-bentuk 

kesalahan seperti apa yang dialami mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Hasil-hasil tertulis pembelajaran Bahasa Inggris pembelajar mata kuliah 

dasar umum semester 1 (satu) dari mahasiswa jurusan umum/non Inggris dari 

Sekolah Tinggi Keguruan & Ilmu Pendidikan (STKIP) Yayasan Pendidikan Ujung 

Pandang yang berupa latihan-latihan harian, quiz, ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester.   

 

Metode 

 Pengkajian pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan mencari dan membaca secara teliti hasil pembelajaran bahasa 

Inggris dari berbagai tugas yang diberikan kepada mahasiswa setelah mereka 

diberikan penjelasan sesuai dengan kaidah tata bahasa Inggris. Dalam mengkaji 

kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan, peneliti mengamati hasil tulisan 

kata/kalimat-kalimat yang dibuat mahasiswa yang mengalami kesalahan berulang. 

Data yang merupakan bentuk-bentuk frasa/kalimat yang dibuat tersebut ditinjau 

dengan kaidah pola-pola kalimat tata bahasa Inggris yang benar, didukung dengan 

perangkat linguistik, yang pada gilirannya mengamati dengan perangkat analisis 

kehahasaan.   
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C. KERANGKA TEORI  

  Pembelajaran menurut Brown pada hakikatnya adalah sebuah proses yang 

melibatkan pembuatan kekeliruan. Kekeliruan, salah penilaian, salah perhitungan, 

dan asumsi-asumsi tidak tepat membentuk sebuah aspek penting pembelajaran di 

hampir semua ketrampilan atau pemerolehan informasi (Brown, 2008: 282) . 

 Pemerolehan bahasa kedua adalah sebuah proses yang jelas, bukan tidak 

sama dengan pembelajaran bahasa pertama dalam sifat mencoba-dan-salah. Banyak 

kemungkinan siswa membuat kekeliruan dalam proses pemerolehan, dan proses itu 

akan terhambat jika mereka tidak membuat kesalahan, dan kemudian mengambil 

manfaat dari berbagai bentuk umpan balik terhadap kesalahan-kesalahan tersebut 

(Brown, 2008: 282).   

Dalam penelitian ini digunakan error analysis (analisa kesalahan) untuk 

mengoreksi kesalahan–kesalahan gramatikal yang dilakukan mahasisswa mata 

kuliah dasar umum semester 1 (satu) dari mahasiswa jurusan umum/non Inggris 

dari Sekolah Tinggi Keguruan & Ilmu Pendidikan (STKIP) Yayasan Pendidikan 

Ujung Pandang.   

Analisis kesalahan, sebagaimana tercermin dalam  namanya adalah suatu 

jenis analisis yang memusatkan perhatian pada kesalahan yang dibuat oleh 

pembelajar. Berbeda dengan analisis kontrastif, analisis ini membandingkan 

kesalahan-kesalahan pembelajar dalam memproduksi Bahasa sasaran dengan 

bentuk Bahasa sasaran itu sendiri. Sedangkan Ellis (dalam Tarigan, 2000: 68) 

mendefinisikan analisis kesalahan sebagai suatu prosedur kerja, yang biasa 

digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa, yang meliputi pengumpulan sampel, 

pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan, 

pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian 

atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. Batasan pengertian tersebut 

menyiratkan bahwa melalui kegiatan pengkajian kesalahan, dapat diungkapkan 

berbagai hal mengenai kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar bahasa 

sasaran, yang dalam hal ini bahasa ke dua atau bahasa asing. Berbagai hal yang 

dapat diungkap antara lain latar belakang, sebab musabab, dan jenis kesalahan. 

 Bisa disimpulkan bahwa analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk 

mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematik 

kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh si pembelajar yang sedang belajar Bahasa 

asing atau Bahasa kedua yang menggunakan teori-teori dan prosedur berdasarkan 

linguistik. 

Berbicara tentang kesalahan berbahasa, perlu dibedakan antara mistakes 

dengan errors. Mistakes sama dengan selip lidah, yakni bahwa mistakes pada 



Iriany Kesuma Wijaya: Analisis Kesalahan Berbahasa Ditinjau dari…           145 

 

 
 

umumnya merupakan peristiwa yang hanya satu kali terjadi. Sang pembicara yang 

melakukannya dapat mengetahui hal itu dan dapat mengoreksinya bila perlu. 

Sedangkan errors merupakan penyimpangan yang bersifat sistematis, yaitu bahwa 

penyimpangan ini cenderung terjadi berulang-ulang dan sang pembelajar tidak 

menyadari bahwa yang di ucapkan itu merupakan penyimpangan. 

Tarigan (2000: 75-76) menggunakan istilah kesalahan untuk error dan 

kekeliruan untuk mistake. Selanjutnya dia rnenjelaskan bahwa kekeliruan pada 

umumnya disebabkan oleh faktor performansi. Sebenarnya pembelajar sudah 

mengetahui sistem linguistik bahasa yang digunakannya, namun karena sesuatu hal 

dia lupa sistem tersebut.  Sebaliknya, kcsalahan disebabkan oleh faktor kompetensi. 

Artinya pembelajar memang belum memahami sistem linguistik bahasa yang 

digunakannya. Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten dan sistematis. 

Kekeliruan ini bersifat tidak sistematis, artinya dapat terjadi pada setdiap tataran 

linguistik, misalnya pada tingkat kata, frase, maupun kalimat. Kekeliruan biasanya 

dapat diperbaiki oleh pembelajar sendiri bila dia mau, lebih sadar dan memusatkan 

perhatian. Dalam hal ini pembelajar sebenarnya sudah mengetahui sistem linguistik 

Bahasa yang sedang dipelajarinya, namun karena sesuatu hal, misalnya kelelahan, 

terlalu banyak menggunakan gadget sehingga mereka lupa sistem tersebut, 

sehingga terjadi penyimpangan.  

Sebaliknya kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi. Artinya, siswa 

memang belum memahami sistem linguistik bahasa yang sedang dipelalari. 

Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten, sistematis dan dapat berlangsung lama 

apabila tidak segera diperbaiki. Perbaikan biasanya dilakukan oleh pengajar 

melalui pengajaran remedial dan latihan. Apabila pcmahaman pembelajar semakin 

meningkat, kesalahan berkurang dengan sendirinya. 

Ihwal tujuan analisis kesalahan, menyatakan bahwa analisis kesalahan 

berbahasa bertujuan antara lain untuk memperoleh data yang dapat digunakan 

untuk membuat atau menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai hakekat proses 

belajar-mengajar bahasa. Lebih jelasnya, hasil analisis data yang diperoleh dapat 

memberikan indikasi atau petunjuk kepada para pengajar dan pengembang 

kurikulum, bagian mana dari bahasa sasaran yang paling sukar diproduksi oleh para 

pembelajar secara baik dan benar, serta tipe kesalahan mana yang paling 

menyukarkan atau mengurangi kemampuan pembelajar untuk berkomunikasi 

secara efektif. Selanjutnya, Tarigan (2000: 69) memperjelas bahwa analisis 

kesalahan bertujuan untuk: 1) menentukan urutan penyajian butir-butir yang 

diajarkan dalam kelas dan buku teks, misalnya urutan mudah-sukar, menentukan 
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urutan jenjang relatif penekanan, penjelasan, dan latihan berbagai butir bahan yang 

diajarkan; 2) merencanakan latihan dan pengajaran remedial; 3) memilih butir-butir 

bagi pengujian kemahiran siswa. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam  taksonomi tentang Kesalahan Berbahasa ada empat taksonomi yang 

penting dan perlu diketahui mengenai kesalahan berbahasa (Tarigan, 2000: 145) 

yaitu: Taksonomi kategori linguistik (Linguistic Category Taxonomy), Taksonomi 

siasat permukaan (Surface Strategy Taxonomy),Taksonomi komparatif 

(Comparative Taxonomy), dan Taksonomi efek komunikatif (Communicative 

Effect Taxonomy)  

1) Taksonomi Kategori Linguistik 

Taksonomi kategori linguistik mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan 

berbahasa berdasarkan komponen linguistik atau unsur linguistik tertentu yang 

dipengaruhi oleh kesalahan, ataupun berdasarkan kedua-duanya. Unsur-unsur yang 

termasuk ke dalam kategori linguistik adalah: 

a. Fonologi, yang mencakup ucapan bagi Bahasa lisan, dan ejaan bagi bahasa tulis; 

contoh: 

 Javanese restorants seharusnya Javanese restaurants 

 costumer seharusnva customer 

 obsession  seharusnya obsessed 

 

b. Morfologi, yang mencakup prefiks, infiks, sufiks, konfiks, simulfiks, perulangan 

kata; contoh: 

clarity seharusnya clarification 

unpolite seharusnya impolite 

more easy seharusnya easier 

 

c. Sintaksis, yang mencakup frasa, klausa, kalimat; contoh: 

 BSu : Para pengungsi ditempatkan di tenda-tenda. 

     BSa : The refugees being placed in tents. 

Koreksi: The refugees are placed in tents. 

 

 BSu : Bumbu-bumbu yang digunakan dalam masakan Jawa Tengah umumnya 

manis. 

     BSa : The spices uses in central Javanese food are generally sweet. 

Koreksi: The spices used in central Javanese food are generally sweet. 
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 BSu: Keberadaan para pengungsi tampaknya .. . 

     BSa: The existence of refugees seem … 

Koreksi: The existence of refugees seems ... 

 

 BSu: Pada masa remaja, mereka merasa perlu mengembangkan identitasnya 

sendiri. 

     BSa: At the adolescence, they felt necessary for developing their identity 

Koreksi: At the adolescence, they feel necessary for developing identity. 

 

d. Leksikon atau pilihan kata. 

 in the adolescence seharusnya for the adolescence 

 servant seharusnya service 

 teenagers seharusnya the youth 

 ignore seharusnya deny 

 

2) Taksonomi Siasat Permukaan 

Taksonomi siasat permukaan mengklasifikasikan kesalahan ke dalam empat 

jenis, yaitu: penghilangan (omission), penambahan (addition), salah formasi 

(misformation), dan salah susun (misordering). Taksonomi ini berusaha 

menjelaskan cara-cara berubahnya struktur permukaan. Dalam hal ini mungkin saja 

pembelajar menghilangkan butir-butir penting atau menambahkan sesuatu yang 

tidak perlu, atau salah memformasikan butir-butir, ataupun salah menyusun butir-

butir tersebut: 

 

a. Penghilangan (omission) 

Kesalahan-kesalahan jenis ini (Brown, 2000: 209 -210) ditandai oleh 

ketidakhadiran suatu butir yang seharusnya ada dalam ucapan atau tulisan yang 

baik dan benar. Kesalahan yang berupa penghilangan ini terdapat lebih banyak dan 

lebih bervariasi pada tahap-tahap awal pemerolehan bahasa kedua (PB2) ataupun 

bahasa asing. Berikut ini sebuah contoh percakapan singkat antara penutur asli 

Bahasa Inggris (native speaker-NS) dengan pembelajar Bahasa Inggris sebagai 

bahasa ke dua (learner-L):  

L   : I go New York 

NS: You're going to New York? 

L   :  (doesn't understand) What? 
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NS: You will go to New York? 

L   : Yes. 

NS: When? 

L   : 1972. 

NS: Oh, you went to New York in 1972. 

L   :   Yes, I go 1972 

  

b. Penambahan 

Kesalahan penambahan ini ditandai oleh hadirnya suatu butir atau unsur 

yang seharusnya tidak ada dalam ucapan ataupun tulisan yang baik dan benar. 

Kesalahan ini biasanya terjadi pada tahap-tahap akhir PB 2 ketika pembelajar telah 

selesai dalam mempelajari beberapa kaidah BSa. Kemungkinan besar jenis 

kesalahan ini terjadi karena pembelajar terlalu teliti dan berhati-hati dalam 

menerapkan kaidah-kaidah tertentu. Para pakar (Tarigan, 2000: 151) menemukan 

adanya tiga tipe kesalahan penambahan pada saran para pembelajar Bahasa 

pertama dan Bahasa kedua, yaitu: penandaan ganda (double markings), regularisasi 

(regularizations), dan penambahan sederhana (simple additions). Berikut ini 

contoh dari masing-masing tipe: 

 Penandaan Ganda 

My uncle doesn’t writes a messages every morning. 

Seharusnya:  My uncle doesn’t write a messages every morning. 

We didn't went anywhere last night. 

Seharusnya: We didn't go anywhere last night. 

 

 Regularisasi 

Kala lampau verba 

writed seharusnya wrote 

singed seharusnya sang 

 

Bentuk jamak beberapa nomina 

childs seharusnya children 

tooths seharusnya teeth 

 

 Penambahan Sederhana 

Could you tell to me the way to the train station? seharusnya: Could you tell me the 

way to the train station? 
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Salah Formasi 

Salah formasi merupakan bentuk kesalahan yang ditandai oleh pemakaian 

bentuk morfem atau struktur yang salah. Tipe kesalahan ini ada tiga: regularisasi 

(regularization), bentuk arki (archi-forms), dan bentuk pengganti (alternating 

forms), dengan contoh sebagai berikut: 

 a. Regularisasi 

Writed seharusnya wrote 

Childs seharusnya children 

b. Bentuk Arki 

that books seharusnya those books 

c. Bentuk Pengganti 

This gift is for he seharusnya This gift is for him. 

d. Salah Susun 

Salah susun merupakan jenis kesalahan yang ditandai oleh penempatan 

yang tidak benar bagi suatu morfem atau kelompok morfem dalam suatu ujaran 

atau tulisan. Contoh : 

I don't know where is her house seharusnya: I don’t know where her house is. 

Pembelajar terpengaruh dengan terjemahan kata per kata where is her house? 

(dimana rumahnya?) sehingga mereka tidak merubah susunan kalimat ketika 

pertanyaan tersebut di utarakan dalam suatu kalimat disamping itu mereka 

terpengaruh interfensi bahasa ibunya (bahasa Indonesia) 

She not can sing now seharusnya:  She cannot sing now. Mahasiswa 

berpedoman bahwa kala lampau dari suatu kalimat, verbanya harus diubah menjadi 

preterit (bentuk verba 2). Mereka lupa atau tidak memahami bahwa sebelum verba 

itu telah didahului dengan can (modal).  

 

3) Taksonomi Komparatif (Comparative Taxonomy) 

Dalam taksonomi komparatif, klasifikasi kesalahan didasarkan pada 

perbandingan antara struktur kesalahan bahasa kedua dan tipe-tipe konstruksi 

tertentu. Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat empat tipe kesalahan, yaitu 

kesalahan antar bahasa (interlingual errors), kesalahan perkembangan 

(development errors), kesalahan taksa (ambiguous errors), dan kesalahan lain 

(unique errors). Berikut ini penjelasan singkat dari masing-masing jenis: 

a. Kesalahan Antar Bahasa 

Kesalahan antar Bahasa merupakan kesalahan yang mencerminkan struktur 

bahasa pertama pembelajar bahasa kedua, tetapi jenis kesalahan ini tidak 
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ditemukan dalam data pemerolehan bahasa pertama dalam bahasa sasaran. Dalam 

konteks pembelajaran Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua/asing bagi anak-anak 

Indonesia, jenis kesalahan ini muncul. Tetapi kesalahan semacam ini tidak 

dilakukan oleh anak-anak Amerika/Inggris ketika mereka sedang mempelajari 

Bahasa Inggris sebagai bahasa pertama/bahasa ibu. 

Contoh: We have stop smoke cigarette. Seharusnya We have stopped smoking 

cigarette 

b. Kesalahan perkembangan 

Kesalahan ini tidak mencerminkan struktur bahasa pertama pembelajar 

bahasa kedua/asing, tapi ditemukan dalam data pemerolehan bahasa pertama dalam 

bahasa sasaran. Kesalahan jenis ini dilakukan oleh anak-anak Indonesia yang 

mempelajari Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua/bahasa asing dan juga dilakukan 

oleh anak-anak Amerika/Inggris ketika mereka sedang mempelajari Bahasa Inggris 

sebagai bahasa pertama/bahasa ibu. 

Contoh:  I would not opened the door, seharusnya: I would not open the 

door. Di sini mahasiswa berpedoman bahwa kala lampau dari suatu kalimat, 

verbanya harus diubah menjadi preterit (bentuk verba 2). Mereka lupa atau tidak 

memahami bahwa sebelum verba itu telah didahului dengan would (modal).  

c. Kesalahan Taksa 

Kesalahan taksa merupakan kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai 

kesalahan antar bahasa atau kesalahan perkembangan.Contoh: 

 I not will go next week.Seharusnya I will not go next week. 

I not will ... adalah pengaruh struktur bahasa Indonesia yang berasal dari saya tidak 

akan .... Jadi mahasiswa berbahasa Inggris dengan pemikiran susunan tata bahasa 

Indonesia yang menurut kaidah tata bahasa Inggris seharusnya not (bentuk sangkal) 

diletakkan setelah modals. 

d.Kesalahan Lain  

Kesalahan lain adalah kesalahan yang tidak mencerminkan struktur bahasa 

pertama pembelajar bahasa kedua/bahasa asing, dan juga tidak ditemukan dalam 

data pemerolehan bahasa pertama dalam bahasa sasaran. Contoh:  She name is Taty 

(dia namanya Taty). Seharusnya her name is Taty (nama nya Taty). 

4) Taksonomi Efek Komunikatif (communicative Effect Taxonomy). 

Burt dan Kiparsky (dalam Brown, 2000:210) melihat kesalahan berbahasa 

dari sudut pandang dampak atau efek komunikatifnya bagi para penyimak atau 

pembaca. Dari sudut pandang ini, mereka mengkatagorikan kesalahan ke dalam 

dua jenis, yaitu kesalahan global (global error), dan kesalahan lokal (local errors). 
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  Kesalahan global merupakan kesalahan yang mempengaruhi keseluruhan 

organisasi kalimat sehingga benar-benar mengganggu komunikasi. Penyimak atau 

pembaca bisa sangat terganggu atau bahkan bisa gagal dalam memahami pesan inti 

yang ada dalam suatu ujaran atau tulisan (Burt dan Kiparsky dalam Brown, 2000: 

210). Berikut ini contoh data terjemahan Indonesia-Inggris yang mengandung 

kesalahan global: 

BSu   : Para pengunjung restoran ‘Moro Lejar’ ditempatkan dalam gubug-gubug 

yang dilengkapi dengan kolam. 

BSa      : Visitors restaurant ‘Moro Lejar’ placed in huts which completed by pools. 

Koreksi: The ‘Moro Lejar’ restaurant visitors are placed in huts which are 

completed with pools. (Salah satu versi terjemahan yang disarankan).  

 

Dalam hal ini mahasiswa lupa/belum memahami struktur pola kalimat pasif yaitu 

rumus dasarnya To be + pastparticiple. 

 

Kesalahan Lokal merupakan kesalahan yang tidak menghalangi penyimak 

atau pembaca dalam memahami pesan inti dari suatu ujaran atau tulisan. Karena 

kesalahan ini hanya berwujud penyimpangan kecil dari suatu unsur yang ada dalam 

kalimat, sehingga masih memungkinkan penyimak atau pembaca untuk menebak 

dengan tepat makna atau pesan yang terkandung dalam ujaran atau tulisan tersebut. 

Dalam konteks pembelajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa kedua atau Bahasa 

Asing, kesalahan jenis ini biasanya mencakup kesalahan dalam infleksi verba dan 

nomina, artikel, verba bantu (auxiliary), dan lain-lain. (Burt dan Kiparsky dalam 

Brown, 2000: 210). 

Contoh berikut ini diambil dari data terjemahan Indonesia-Inggris pembelajar 

berbahasa Indonesia: 

BSu      : Akibatnya, angka kematian karena penyakit stroke meningkat. 

BSu      : Consequently, the death rate caused by stroke disease increasing. 

Koreksi: Consequently, the mortality rate caused by stroke disease increases (salah 

satu versi terjemahan yang disarankan) 

Bsu      : Mereka menjadi lebih mudah mengungkapkan apa yang mereka inginkan. 

BSa      : They become more easy to express what they want. 

Koreksi: They become easier to express what they want. (salah satu versi 

terjemahan yang disarankan). 
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Sumber Kesalahan 

Setelah selesai membicarakan beberapa taksonomi kesalahan berbahasa, 

kini tiba giliran untuk mengupas singkat sumber-sumber kesalahan. Dengan 

mencoba mengidentifikasi sumber-sumber kesalahan, kita bisa menuju ke arah 

pemahaman tentang hubungan antara kondisi kognitif dan afektif pembelajar 

dengan sistem linguistik yang mereka miliki dan merumuskan pemahaman terpadu 

mengenai proses pemerolehan bahasa kedua. (Brown, 2000 213-217) menyebutkan 

adanya empat macam sumber kesalahan, yaitu: transfer antar bahasa, transfer intra 

bahasa, konteks pembelajaran, dan siasat komunikasi. 

1) Transfer Antarbahasa 

Tahap-tahap awal dalam PB 2 ditandai dengan transfer antar bahasa atau 

interferensi dalam jumlah besar dari bahasa ibu. Pada tahap-tahap awal ini, 

sebelum sistem bahasa kedua diketahui oleh pembelajar, bahasa ibu merupakan 

satu-satunya sistem linguistik yang menjadi tumpuan dalam pengalaman awalnya. 

Dalam konteks pembelajaran Bahasa Inggris sebagai PB 2 atau Bahasa asing bagi 

penutur berbahasa Indonesia. Contoh berikut merupakan fenomena yang sering 

terjadi: 

BSu: saya bahagia 

BSa: I happy seharusnya I am happy. 

BSu: Dia (laki-laki) dosen 

BSa: He lecturer seharusnva He is a lecturer . 

Dalam kasus ini pembelajar menggunakan struktur kalimat Bahasa Indonesia 

dalam menyusun kalimat berbahasa Inggris. Karena dalam Bahasa Indonesia, 

nomina dan adjektiva dapat langsung menjadi predikat kalimat tanpa disertai unsur 

lain, sedangkan dalam Bahasa Inggris, predikat kalimat harus verb/kata kerja. 

Pengetahuan yang memadai mengenai Bahasa ibu pembelajar akan membantu 

pengajar dalam mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan-kesalahan semacam 

itu. 

2) Transfer Intrabahasa 

Transler intrabahasa merupakan transfer yang terjadi dalam Bahasa sasaran 

itu sendiri, bukan interferensi dari Bahasa lain. Transfer ini rnenghasilkan 

kcsalahan intrabahasa, yaitu kesalahan yang mencerminkan ciri-ciri umum dalam 

mempelajari kaidah, seperti generalisasi yang salah, penerapan yang tidak lengkap 

terhadap kaidah, dan kegagalan memahami kondisi-kondisi penerapan kaidah 

(Richards. 2001: 174). Selanjutnva sumber-sumber kesalahan intrabahasa dibahas 

secara singkat. 
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a. Penyamarataan Berlebihan (Over generalization) 

Penyamarataan atau transfer adalah penggunaan siasat-siasat yang telah ada 

sebelumnya dalam situasi-situasi baru. Dalam belajar Bahasa kedua beberapa dari 

siasat-siasat ini terbukti sangat berguna dalam mengorganisasikan fakta-fakta 

mengenai bahasa kedua, tetapi yang lainnya, mungkin karena kesamaan-kesamaan 

luaran akan menyesatkan dan tidak dapat diterapkan (Jakobovits dalam Richards, 

2001: 174). Penyamaan berlebihan biasanya mencakup contoh-contoh dimana 

pembalajar menciptakan struktur yang menyimpang berdasarkan pengalamannya 

mengenai struktur-struktur lain dalam Bahasa sasaran. 

Contoh: 

Ani can sings seharusnya Ani can sing. 

She is cook seharusnya She cooks 

It is happens seharusnya It happens 

Mother arrive at seharusnya Mother arrives at 

 

b. Ketidaktahuan Batas-batas Kaidah (Ignorance of Rule Restriction) 

Berkaitan erat dengan penyamarataan struktur-struktur yang 

penyimpangannya adalah kegagalan dalam mengamati keterbatasan struktur yang 

ada. Yaitu kaidah terhadap konteks yang tidak sesuai. 

Contoh: I made him to do it seharusnya: I made him do it. (Richards, 2001:175) 

c. Penerapan Kaidah yang Tidak Lengkap (Incomplete Application of Rules) 

Dalam kategori ini kita bisa mencatat terjadinya struktur-struktur yang 

penyimpangannya menggambarkan taraf perkembangan kaidah-kaidah yang 

diperlukan untuk menghasilkan ujaran-ujaran yang berterima. Misalnya, 

kesukaran-kesukaran sistematis dalam penggunaan pertanyaan dapat diamati pada 

pembelajar bahasa kedua. Penggunaan pertanyaan merupakan alat pengajaran yang 

lazim. Seringkali pertanyaan digunakan tidak untuk menemukan sesuatu, tetapi 

sebagai teknik untuk memancing kalimat dari pembelajar. Sebaliknya, bentuk 

pertanyaan dapat digunakan sebagai alat untuk memancing pertanyaan dari 

pembelajar melalui latihan transformasi. Pengamatan kelas menunjukkan bahwa 

penggunaan bentuk-bentuk pertanyaan bisa saja tidak berhubungan dengan 

ketrampilan yang dimaksudkan untuk dibangun (Richards, 2001: 177). Contoh: 

 

Pertanyaan Guru 

Do you read much? 

Do you cook very much? 

 Respon Siswa 

 Yes, I read much. 

 Yes, I cook very much. 
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Ask her what the last film she saw was 

called. 

What was she saying? 

What's he doing? 

Ask her how long it takes? 

Will they soon be ready? 

 What was called the last film you  

 saw? 

 She saying she would ask him. 

 He opening the door. 

 How long it takes? 

 Yes, they soon be ready. 

 

d. Salah Menghipotesiskan Konsep 

Sebagai tambahan terhadap kesalahan-kesalahan intrabahasa yang begitu 

luas cakupannya, masih ada sejenis kesalahan perkembangan yang diturunkan dari 

pemahaman yang salah terhadap pembedaan-pembedaan dalam bahasa sasaran. Hal 

ini kadang-kadang disebabkan oleh gradasi butir-butir ajar yang tidak selaras. 

Sebagai contoh, bentuk was dalam Bahasa Inggris mungkin dipahami sebagai 

pemarkah atau ciri kala lampau, sehingga memunculkan ujaran One day it was 

happened ...... dan is dipahami sebagai pemarkah kala kini, sehingga ada ujaran He 

is speaks English fluently (Richards, 2001: 178) 

Contoh lain: 

 They are go to campus everyday 

 The bell is rings every morning 

 She was married yesterday 

 I am study English 

 

3) Konteks pembelajaran. 

Sumber kesalahan utama yang ketiga adalah konteks pembelajaran. Dalam 

kasus pembelajaran di sekolah, konteks merujuk pada ruang kelas dengan pengajar 

dan bahan-bahan serta barang-barang yang ada di dalamnya sedangkan dalam 

kasus pembelajaran tanpa pengajar, konteks merujuk pada situasi sosial tempat 

pembelajaran berlangsung. Dalam konteks ruang kelas, pengajar atau buku teks 

dapat membawa pembelajar salah dalam menghipotesiskan bahasa sasaran, apa 

yang Richards sebut sebagai konsep yang salah (false concepts). Pembelajar sering 

membuat kesalahan karena penjelasan yang menyesatkan dari pengajar, penyajian 

yang salah tentang suatu struktur atau kata dalam buku teks, atau bahkan karena 

suatu pola yang telah dihafal luar kepala melalui ujian tetapi tidak diletakkan dalam 

konteks yang tepat. Konteks sosial pemerolehan bahasa akan menghasilkan tipe-

tipe kesalahan lain. Konteks sosiolinguistik pemerolehan bahasa yang alami dan 

tanpa pengajar dapat menghasilkan dialek tertentu yang dengan sendirinya dapat 

menjadi sumber kesalahan (Brown, 2000: 215). 
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4) Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi berkaitan dengan penggunaan mekanisme verbal 

maupun non-verbal untuk mengkomunikasikan informasi secara produktif (Brown, 

2000: 118). Pembelajar senantiasa menggunakan strategi produksi untuk 

memperjelas pesan yang disampaikan, tetapi kadang-kadang teknik-teknik ini 

malahan menjadi sumber kesalahan. Berikut ini beberapa contoh strategi 

kornunikasi:  

a. Strategi Menghindar (Avoidance Strategy) 

Ketika berbicara atau menulis dalam Bahasa kedua/Bahasa asing, seorang 

penutur akan sering mencoba untuk menghindari penggunaan kata atau struktur 

yang sukar atau yang tidak dia kuasai, dan akan menggunakan kata atau struktur 

yang lebih sederhana atau yang dia merasa menguasai. Cara ini disebut strategi 

menghindar. Sebagai contoh, seorang pembelajar yang tidak yakin penggunaan 

klausa relatif dalam Bahasa Inggris mungkin menghindari penggunaannya dan 

menggunakan dua kalimat yang lebih sederhana sebagai jalan keluar: 

That's my building. I live there untuk kalimat: That’s the building where I live. 

Kadang-kadang strategi ini merupakan sumber kesalahan. 

b. Strategi kognitif (Cognitive Strategy) 

Strategi kognitif merupakan proses dan perilaku yang dilakukan pembelajar 

untuk membantu dirinya dalam mempelajari atau mengingat sesuatu. Sebagai 

contoh, untuk membantu kemampuannya dalam menyimak dan membaca, seorang 

pembelajar sering mengulang-ulang dalam hati kata-kata atau frasa-frasa kunci, 

meringkas informasi penting yang akan diingat dan sebagainya. Cara ini kadang-

kadang menjadi sumber kesalahan, jika penerapannya tidak pas. 

c. Alih Kode (Code Switching) 

Alih kode dalam konteks ini adalah penggunaan bahasa ibu untuk menutupi 

bagian-bagian bahasa sasaran yang kebetulan tidak diketahui oleh pembelajar. Cara 

ini kadang-kadang dibantu dengan isyarat dan ungkapan-ungkapan lain yang non-

verbal. Strategi ini kadang-kadang juga menjadi sumber kesalahan.  

5). Prosedur Analisis Kesalahan Berbahasa 

1.  Memilih Korpus Bahasa 

Yang dilakukan pada tahap ini: a) Menetapkan luas sampel, b) Menentukan 

perbedaan sampel (lisan atau tulisan), c) Menentukan kehomogenan sampel (yang 

berkaitan dengan usia pembelajar, latar belakang bahasa pertama, tahap 

perkembangan, dan lain-lain). 

2.  Mengidentifikasi Kesalahan dalam Korpus 
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Corder (dalam Tarigan. 2000: 169) menyatakan perlunya pembedaan antara 

lapses (yaitu kesalahan atau penyimpang yang terdapat dalarm kalimat yang 

merupakan akibat dari pembatasan-pembatasan pemrosesan ketimbang kurangnya 

kompetensi) dengan errors (yaitu kesalahan atau penyimpangan yang terdapat 

dalam kalimat yang merupakan akibat kurangnya kompetensi). Selanjutnya dia 

menambahkan bahwa kalimat-kalimat pembelajar itu dapat berupa overtly 

idiosyncratic (yaitu yang mempunyai cacat yang menyimpang dari kaidah-kaidah 

Bahasa sasaran), dan covertly idiosyncratic (yaitu yang secara sepintas merupakan 

kalimat-kalimat yang baik, tetapi bila konteks pemakaiannya diuji dan diteliti 

ternyata tidak gramatikal). 

3.  Mengklasifikasikan Kesalahan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan mencakup penetapan atau 

penentuan pemerian gramatikal bagi setiap kesalahan, misalnya: kesalahan di 

bidang fonologi, kesalahan di bidang morfologi, kesalahan di bidang sintaksis, dan 

kesalahan di bidang semantik 

4.  Menjelaskan Kesalahan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengenali penyebab 

psikolinguistik kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya, upaya dapat diadakan 

untuk menentukan proses yang bertanggung jawab bagi setiap kesalahan. 

5. Mengevaluasi Kesalahan 

Kegiatan pada tahap ini mencakup penaksiran keseriusan setiap kesalahan 

agar dapat mengambil keputusan bagi pengajaran bahasa.  

 

Kesimpulan 

 Pembelajar cenderung belum memahami sistem linguistik bahasa yang 

digunakannya. Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten dan sistematis. 

Kekeliruan ini dapat terjadi pada setiap tataran linguistik, misalnya pada tingkat 

fonem, forfem, kata, frase, maupun kalimat. Kesalahan ditandai dengan transfer 

antar bahasa atau interferensi dalam jumlah besar dari bahasa ibu karena bahasa ibu 

merupakan satu-satunya sistem linguistik yang menjadi tumpuan dalam 

pengalaman awalnya.   

Hasil analisis data yang diperoleh dapat dijadikan petunjuk bagi para 

pengajar dan pengembang kurikulum, bagian mana dari bahasa sasaran yang paling 

sukar diproduksi oleh para pembelajar secara baik dan benar, serta tipe kesalahan 

mana yang paling menyukarkan atau mengurangi kemampuan pembelajar untuk 

berkomunikasi secara efektif. 
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Pemahaman yang salah terhadap pembedaan-pembedaan dalam bahasa 

sasaran  kadang-kadang disebabkan oleh gradasi butir-butir ajar yang tidak selaras. 

Kesalahan yang mencerminkan ciri-ciri umum dalam mempelajari kaidah, seperti 

generalisasi yang salah, penerapan yang tidak lengkap terhadap kaidah, dan 

kegagalan memahami kondisi-kondisi penerapan kaidah. Pembelajar sebenarnya 

sudah mengetahui sistem linguistik bahasa yang sedang dipelajarinya, namun 

karena sesuatu hal, misalnya kelelahan, terlalu banyak menggunakan gadget 

sehingga mereka lupa sistem tersebut, sehingga terjadi penyimpangan.  Perbaikan 

biasanya dilakukan oleh pengajar melalui pengajaran remedial dan latihan. Apabila 

pcmahaman pembelajar semakin meningkat, kesalahan berkurang dengan 

sendirinya.  
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