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Roni : Tipologi Bahasa Jepang… 

TIPOLOGI BAHASA JEPANG: 

KAJIAN TEORI TENTANG QUALIFIER 

  

R o n i 

(Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya; Kandidat 

Doktor pada Fakultas Sastra Universitas Nagoya, Jepang) 

 

 

Abstrak 

Qualifier adalah modifier yang mempunyai tugas untuk memodifikasi atau 

memberi keterangan terhadap konstituen utama dalam konstruksi predikat. 

Ada dua syarat untuk menjadi qualifier dalam bahasa Jepang. Diandaikan 

jika predikat diisi oleh verba, maka pertama, konstituen tersebut menjadi 

satu kesatuan dengan konstituen utama yang berupa verba tersebut 

membentuk konstruksi frasa predikat verba. Karena berbentuk konstruksi 

frasa, di antara verba dan konstituen qualifier tidak diperbolehkan 

kehadiran konstituen yang sejajar dengan fungsi sintaksis menyisipinya. 

Berdasarkan kedua syarat ini, konstituen yang dapat berstatus sebagai 

qualifier di antaranya adalah golongan kata bantu predikat (jodooshi) dan 

partikel akhir (shuujoshi). Kemudian secara linguistik umum, istilah yang 

disebut dengan golongan KAM atau kala, aspek, dan modal dapat juga 

berstatus sebagai qualifier. Akan tetapi semua ini butuh kajian detail satu 

persatu terhadap konstituen yang masuk pada beberapa golongan tersebut. 

Kata kunci: tipologi bahasa, urutan, qualifier, frasa predikat, verba 

 

1. Pengantar 

Qualifier1 merupakan istilah untuk merujuk pada konstituen yang 

mempunyai tugas memodifikasi atau menerangkan konstituen utama dalam 

frasa predikat. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh WP Lehmann 

dalam tulisannya yang dimuat di jurnal Language Vol. 9 No. 1 dengan 

judul “A Structural Prinsiple Of Language And Its Implications”.  

 
1 Selanjutnya, untuk menaturalisasikannya, kata qualifier dengan sengaja 

ditulis dengan huruf tegak. Sudaryanto (1983) dalam bukunya menggunakan 

istilah pendesak untuk menunjuk qualifier; Verhaar (1996) menggunakan 

istilah penegas.  
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Dalam penelitian linguistik, pembahasan qualifier ini kurang 

mendapat perhatian. Prinsip dasar qualifier ini adalah urutan morfem atau 

kata dalam bahasa. Tetapi, dalam pengajaran bahasa, khususnya 

pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing Jepang atau pengajaran 

bahasa Jepang kepada penutur Indonesia, penulis merasa bahwa teori 

qualifier ini meduduki posisi yang sangat penting. Kedua bahasa ini 

urutannya terasa berlawanan dalam setiap konstruksinya. Terutama, untuk 

tujuan inilah tulisan ini berada di hadapan pembaca. 

Lehmann dalam tulisannya mengemukakan bahwa secara antar-

bahasa terdapat bentuk formal qualifier yang dipastikan dapat ditemukan 

dalam semua bahasa, yaitu qualifier interogatif dan qualifier negatif. 

Karena keberadaannya yang pasti ada pada setiap bahasa di dunia maka 

disebut qualifier primer. Sebagai imbangan qualifier primer terdapat 

qualifier sekunder yang keberadaannya secara antar bahasa berbeda. Dalam 

bahasa Indonesia, penerapan teori qualifier ini dikemukakan oleh 

Sudaryanto dalam salah satu bagian disertasinya, dan sudah diterbitkan 

dalam bentuk buku dengan judul “Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia, 

Keselarasan Pola-Urutan”. 

Tulisan pendek ini akan mengulas beberapa hal dalam kaitannya 

dengan penerapan teori qualifier dalam bahasa Jepang. Dalam beberapa hal 

pula akan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. 

 

2. Tipologi Bahasa 

Pada subbab pengantar sudah disinggung bahwa dasar keberadaan 

qualifier adalah urutan morfem dan kata dalam bahasa. Dalam subbab ini 

akan dikemukakan tentang posisi tipologi urutan morfem dan kata dalam 

tipologi bahasa. Tipologi bahasa adalah salah satu cabang linguistik yang 

khusus menyelidiki bermacam corak kesemua bahasa yang ada: bahasa 
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yang coraknya sama dikelompokkan menjadi satu golongan yang sama. 

Ada empat jenis tipologi menurut pendekatannya, yaitu (1) genetis atau 

genealogis, (2) struktural, (c) areal atau geografis, dan (4) sosiolingual atau 

sosiolinguistis.2  

Tipologi jenis (1), yaitu tipologi genetis atau genealogis biasa pula 

disebut linguistik historis komparatif, ilmu perbandingan bahasa, atau ilmu 

bahasa bandingan. Tipologi jenis ini mempertimbangkan hubungan 

kekerabatan bahasa yang akan diidentifikasi coraknya. Tipologi jenis (2), 

tipologi struktural ialah pencorakan bahasa dengan semata-mata melihat 

struktur internalnya, baik struktur fonemik, struktur gramatikal, maupun 

struktur semantiknya, tanpa memperhatikan sejarah, tempat, dan peranan 

sosialnya. Tipologi jenis (3), tipologi areal atau geografis ialah tipologi 

yang mendasarkan pertimbangannya pada pengaruh bahasa yang satu 

terhadap bahasa yang lain, tanpa memperhatikan bahasa-bahasa itu 

berkerabat atau tidak; baik pengaruh itu dalam bidang fonemik atau 

fonologi, morfologi, sintaksis, maupun semantik leksikalnya. Tipologi 

jenis (4), yaitu tipologi sosiolingual atau sosiolinguistik ialah tipologi yang 

mempertimbangkan perbedaan penggunaan bentuk-bentuk lingual tertentu 

dalam berbagai lapisan masyarakat. Tipologi yang mendasarkan 

klasifikasinya pada urutan morfem dan kata berada pada jalur tipologi 

bahasa tipe (2), yaitu tipologi struktural. 

Tokoh dalam tipologi bahasa yang cenderung mendasarkan 

tipologinya pada struktur, khususnya struktur gramatikal adalah Sapir, 

Greenberg, dan Lehmann. Tipologi yang dilakukan oleh ketiga tokoh itu 

saling berkaitan, dalam arti yang pertama mendasari yang kedua, dan yang 

 
2 Lihat Sudaryanto (1993:22) dalam bukunya Predikat-objek dalam Bahasa 
Indonesia. 
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kedua mendasari yang ketiga.3 Akhir-akhir ini sudah banyak linguis yang 

mengembangkan teori yang dikemukakan oleh ketiga pakar tersebut. 

 

3. Urutan Morfem dan Kata 

Berbicara tentang urutan morfem dan kata tidak dapat dilepaskan 

dari parameter yang sangat penting dalam tipologi urutan. Parameter 

tersebut didasarkan pada urutan konstituen yang besaran konstruksinya 

sejajar dengan fungsi sintaksis, yaitu slot subjek (S), slot predikat (P), dan 

slot objek (O). Dalam tatabahasa tradisional Indonesia terdapat pula slot 

keterangan (K), tetapi secara teori slot keterangan ini sering berpindah 

tempat sehingga agak sulit ditetapkan urutannya dalam kalimat. Pada 

contoh kalimat (1)–(4), slot keterangan yang diisi oleh kata kemarin dapat 

berpindah tempat. Hanya kalimat (3) yang memosisikan kemarin di antara 

slot predikat dan slot objek saja yang tidak berterima. Dengan alasan ini 

biasanya dalam membicarakan tipologi urutan, slot keterangan selalu 

diabaikan. Dalam tulisan inipun hanya dipusatkan pada tiga slot yang 

disebutkan di depan. 

 

(1) Kemarin Saya membeli kamus. 

           K      S      P       O 

 

(2) Saya kemarin membeli kamus. 

 

(3) *Saya membeli kemarin kamus. 

 

(4) Saya membeli kamus kemarin. 

 

Dalam pembicaraan tipologi urutan secara antar-bahasa, istilah 

predikat yang seharusnya disingkat dengan P sering diwakili oleh verba, 

 
3 Lihat Sudaryanto (1993:23) 
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yang disingkat V. Jadi, dalam formasi urutan misalnya SVO, V tersebut 

bisa berarti verba dan bisa berarti slot predikat. Secara antar-bahasa 

memang slot predikat sering diisi oleh kategori verba, tetapi dalam formasi 

ini V tersebut mewakili slot predikat. 

Berdasarkan keberadaan tiga konstituen yaitu subjek (S), predikat 

(V), dan objek (O), secara matematis dapat dikemukakan urutannya adalah 

SOV, SVO, VSO, VOS, OVS, dan OSV. Dari jumlah bahasa yang 

dikemukakan oleh Matsumoto Katsumi yang hampir 1200 buah, 50% 

diantaranya bertipe urutan SOV, disusul tipe SVO 33%, VSO 9%, dan 

VOS 2.6%, selebihnya kurang dari itu (Matsumoto Katsumi, 2006:161). 

Dengan demikian bahasa SOV yang dalam hal ini diwakili oleh bahasa 

Jepang menduduki jumlah tipe bahasa terbanyak di dunia. Di susul oleh 

bahasa SVO yang dalam hal ini diwakili oleh bahasa Indonesia. 

Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada dua tipe bahasa ini. 

Formasi S, V, dan O, dalam perkembangan selanjutnya, Lehmann 

menganggap S sebagai konstituen yang tidak begitu penting dalam kalimat. 

Jadi, keberadaan subjek disisihkan. Hal ini dapat dimaklumi jika melihat 

keberadaan subjek dalam bahasa Jepang. Dalam percakapan sering kata 

watashi wa `saya` atau anata wa `anda` dihilangkan karena dalam 

pembicaraan sudah jelas siapa pembicara dan siapa lawan bicaranya. Hal 

ini berbeda dengan percakapan dalam bahasa Indonesia yang walaupun 

sudah jelas siapa pembicara dan lawan bicaranya tetap saja menggunakan 

saya, aku, anda, dan kamu. Dengan pengabaian S dalam kalimat, tipe 

bahasa dibedakan menjadi bahasa VO dan OV yang masing-masing 

diwakili oleh bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. 

Pembicaraan urutan S, V, dan O merupakan membicaraan tipe 

bahasa pada level konstruksi klausa. Pada level konstruksi lebih kecil yaitu 

frasa biasanya dibahas mengenai urutan adposisi dan nomina, genetiva 
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(pemilik) dan nomina, serta adjektiva dan nomina. Pada contoh kalimat (5) 

dan (6), semua konstituen yang diberi garis bawah pada prinsipnya adalah 

frasa nomina. Frasa nomina tersebut dalam bahasa Jepang (6) semuanya 

dimarkahi dengan adposisi, yaitu wa dalam watashi no otooto wa `adik 

laki-laki saya, de dalam bunkasai de `di pameran budaya`, dan to dalam 

utsukushii joyuu to `dengan artis cantik`. Sedangkan, dalam bahasa 

Indonesia ada yang diberi markah adposisi seperti di dalam di pameran 

budaya, ada juga yang tidak diberi markah seperti adik saya, dan ada juga 

yang markah adposisinya bersifat opsional –boleh ada boleh tidak– seperti 

preposisi dengan dalam (dengan) artis cantik.  

 

(5) Adik saya  bertemu  (dengan) artis cantik  di pameran budaya. 

 

(6) Watashi no otooto wa  bunkasai de  utsukushii joyuu to  atta. 

(私の弟は文化祭で美しい女優と会った) 

 

Ada dua jenis adposisi (Ad) yaitu preposisi (Pr) atau kata depan 

dan postposisi (Po) atau kata belakang. Penyebutan preposisi dan 

postposisi ini berhubungan dengan letak adposisi terhadap nomina. Bahasa 

Indonesia menempatkan adposisi sebelum atau di depan nomina, oleh 

karena itu disebut kata depan atau preposisi. Sebaliknya bahasa Jepang 

menempatkan adposisi setelah atau di belakang nomina, dan disebut kata 

belakang atau postposisi. Penyebutan kata belakang dalam bahasa 

Indonesia tidak akrab dalam perlinguistikan Indonesia, karena memang 

dalam bahasa Indonesia tidak dikenal istilah kata belakang.  

Urutan nomina pemilik atau genitif (G) dan nomina termilik –

yang di sini disebut nomina (N) saja– serta urutan nomina dan adjektiva 

(A) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang berlawanan atau terbalik. 

Dalam frasa nomina yang menjadi konstituen utama adalah nomina itu 
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sendiri, sedangkan genetiva dan adjektiva berfungsi sebagai modifier atau 

menerangkan terhadap nomina sebagai konstituen utamanya. Dalam 

bahasa Jepang modifier mendahului atau berada di depan nomina utama, 

dan dalam bahasa Indonesia sebaliknya, letak modifier berada di belakang 

nomina utama.  

Pada konstruksi watashi no otooto `adik laki-laki (saya)` dan 

utsukushii joyuu `artis cantik`, kata otooto `adik laki-laki` dan joyuu `artis 

(perempuan)` menjadi konstituen utama dalam frasa tersebut. Artinya, 

keberadaan kedua kata tersebut tidak dapat dihilangkan dalam kalimat 

seperti (6a). Kalau dihilangkan arti kalimatnya berbeda dengan contoh (6) 

atau kalimatnya tidak berterima. Sedangkan kata watashi `saya` (pemilik; 

genitive) dan ustukushii `cantik` mempunyai tugas untuk memberi 

keterangan tambahan kepada otooto dan joyuu, sehingga jika keberadaan 

dalam kalimat dihapus pun kalimat tersebut tetap dapat diterima (6b). 

Demikian juga dalam bahasa Indonesia kata adik dan artis merupakan 

konstituen utama dalam masing-masing frasa tersebut, sehingga 

keberadaannya tidak bisa dihapus (5a). Sedangkan kata saya dan cantik 

yang merupakan modifier bisa dihapus dalam kalimat tersebut (5b). 

 

(5a) *Adik saya bertemu (dengan) artis cantik di pameran budaya. 

 

(5b) Adik saya bertemu (dengan) artis cantik di pameran budaya. 

 

(6a) *Watashi no otooto wa bunkasai de utsukushii joyuu to atta. 

 

(6b) Watashi no otooto wa bunkasai de utsukushii joyuu to atta. 

 

Pada konstruksi frasa watashi no otooto, urutannya adalah watashi 

sebagai G dan otooto sebagai N, jadi GN. Partikel no dalam bahasa Jepang 

bertugas sebagai konstituen perekat atau penyambung antara nomina dan 

nomina. Pada konstruksi frasa utsukushii joyuu, urutannya utsukushii 
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sebagai A dan joyuu sebagai N, jadi AN. Sebaliknya, dalam bahasa 

Indonesia urutannya masing-masing adalah NG dan NA. Misalnya dalam 

frasa adik saya yang berurutan NG dan artis cantik yang berurutan NA, 

konstituen utamanya adalah adik (N) dan artis (N). Kedua kata ini diberi 

keterangan tambahan oleh saya sebagai pemilik (G) dan cantik (A).  

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa 

Indonesia yang bertipe VO mempunyai adposisi berupa preposisi (Pr) dan 

frasa nominanya berkonstruksi NG dan NA. Sebaliknya, bahasa Jepang 

yang bertipe OV mempunyai adposisi berupa postposisi (Po) dan berfrasa 

nomina GN dan AN. Urutan yang terjadi dalam bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia ini cenderung berlaku umum secara antar-bahasa. Artinya urutan 

konstituen pada bahasa OV cenderung N-Po, G-N, dan A-N; serta pada 

bahasa VO cenderung Pr-N, N-G, dan N-A. 

Pembahasan adposisi dan nomina, genitive dan nomina, serta 

adjektiva dan nomina adalah pembahasan frasa yang terdapat dalam slot 

subjek, objek, dan keterangan. Bagaimana dengan slot predikat? Urutan 

morfem dan kata dalam slot ini kurang mendapat perhatian dari para 

linguis. Di sinilah, Lehmann mengemukakan teorinya yang menjelaskan 

bahwa terdapat konstituen yang mempunyai tugas untuk memberi 

keterangan tambahan terhadap konstituen utama pengisi predikat, yang 

disebutnya dengan istilah qualifier. Dalam linguistik umum, qualifier 

sejajar dengan konstituen yang disebut dengan kala, aspek, dan modal. 

Dalam linguistik Jepang sejajar dengan konstituen yang disebut dengan 

kata bantu predikat atau jodooshi. Lehmann menjelaskan bahwa posisi 

qualifier (Q) pada bahasa VO adalah sebelum verba, jadi Q-V; dan dalam 

bahasa OV adalah sesudah verba, jadi V-Q. Dengan memperhatikan 

konstruksi-konstruksi yang lain maka urutan konstituen dalam bahasa VO 

dan bahasa OV dapat ringkas seperti pada tabel (7) berikut. Dari tabel itu, 
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setidaknya terbatas pada konstruksi-konstruksi yang dibahas dalam tulisan 

ini, terlihat adanya gejala mirror image atau bayangan cermin, antara 

bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. (garis tebal sebagai cermin) 

 

(7) Bahasa 

Urutan Konstituen Indonesia Jepang 

Verba (predikat) – Objek V – O O – V 

Nomina – Adposisi Pr – N N – Po 

Nomina – Genitifa N – G G – N 

Nomina – Adjektiva N – A A – N 

Verba – Qualifier Q – V V – Q 

 

4. Perlunya Pembahasan tentang Qualifier 

Seperti sudah disinggung pada subbab sebelumnya bahwa dalam 

linguistik umum, teori qualifier ini kurang mendapat perhatian. Secara 

umum dalam linguistik Jepang, qualifier ini sejajar dengan istilah kata 

bantu predikat (jodooshi), sejajar pula dengan kostituen yang dalam teori 

linguistik disebut dengan istilah KAM yaitu kala, aspek, dan modal. 

Sebenarnya di mana perbedaan antara kata bantu predikat, KAM, dan 

qualifier? Subbab ini akan mengulas tentang beberapa hal tersebut. 

Dalam teori sintaksis ada istilah fungsi sintaksis, kategori 

sintaksis, dan makna sintaksis. Fungsi sintaksis merujuk pada slot-slot 

yang terdapat dalam kalimat. Seperti sudah dipaparkan di depan, slot itu 

berupa slot subjek, predikat, objek, dan keterangan. Slot-slot ini diisi oleh 

jenis kata tertentu dan mempunyai makna tertentu pula secara sintaksis. 

Perhatikan contoh (8) bahasa Jepang dibawah ini. 
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(8) Resutoran de  Taro ga  sushi o  taberu. 

 K                 S     O     V 

(レストランで太郎が寿司を食べる) 

`Di restoran Taro makan susi` 

 

Pada kalimat tersebut fungsi sintaksis keterangan diisi oleh 

kategori sintaksis berupa nomina resutoran `restoran`, dan bermakna 

sintaksis yang menyatakan tempat. Makna sintaksis tempat tersebut dipikul 

atau ditanggung oleh kategori sintaksis berupa kata belakang (postposisi) 

de `di`. Fungsi subjek diisi oleh nomina Taro (nama orang), bermakna 

agen atau pelaku yang diwujudkan oleh postposisi ga. Fungsi objek diisi 

oleh nomina sushi (makanan khas Jepang), bermakna pengalam –dalam 

tatabahasa tradisional disebut penderita– yang disangga oleh postposisi o. 

Dan, fungsi predikat diisi oleh verba taberu `makan`, bermakna aktif dan 

makna tersebut tidak ditandai (unmarked) oleh konstituen tertentu. 

Konstituen -ru pada tabe-ru bukan merupakan penanda aktif, melainkan 

kata bantu predikat atau jodooshi yang bertugas untuk menandai makna 

tidak lampau (hikakoo) atau kala mendatang. Jadi, makna aktif pada verba 

dalam bahasa Jepang adalah tidak bertanda (muhyoo/unmarked). Sebagai 

imbangan makna aktif adalah pasif. Makna pasif dalam bahasa Jepang 

merupakan makna bertanda (yuuhyoo/marked). Misalnya rare, dalam tabe-

rare-ru `dimakan` adalah jodooshi untuk menandai makna pasif. Kata 

bantu predikat yang lain misalnya -na- negatif dalam -nai, -sase- akusatif 

dalam -saseru, -des- sopan dalam -desu, -ta keinginan dalam -tai, -ta 

lampau, dan sebagainya. 

Demikianlah, kategori sintaksis berhubungan erat dengan jenis 

kata pengisi slot-slot fungsi pada kalimat. Artinya, penggunaan istilah 

jodooshi atau kata bantu predikat didasarkan pada penjenisan kata.  
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Berbeda dengan kata bantu predikat, penggolongan konstituen 

yang masuk pada KAM didasarkan pada makna. Kala berhubungan dengan 

waktu ketika pembicaraan terjadi. Peristiwa yang terjadi sebelum detik-

detik pembicaraan itu dimasukkan ke dalam kala lampau, dan detik-detik 

waktu yang akan terjadi ketika pembicaraan berlangsung dimasukkan ke 

dalam kala tidak lampau. Walaupun dalam kehidupan sehari hari waktu 

dibedakan mejadi tiga, yaitu lampau, sekarang, dan mendatang, tetapi 

dalam linguistik, kala hanya dibedakan menjadi dua yaitu lampau (kako) 

dan tidak lampau (hikako). Hal ini dapat dimaklum karena waktu yang 

membatasi antara waktu lampau dan waktu mendatang (tidak lampau) 

yang disebut waktu sekarang hanya berlangsung sekejap. Dan waktu yang 

hanya sekejap itu dalam linguistik dimasukkan ke dalam waktu tidak 

lampau.  

 

(9) Asa gohan o tabeta 

(朝ご飯を食べた) 

`(saya) sudah makan pagi.` 

 

(10) Asa gohan o taberu 

(朝ご飯を食べる) 

`(saya) akan makan pagi.` 

 

(11) Asa gohan o tabeowatta. 

(朝ご飯を食べおわった) 

`(saya) sudah selesai makan pagi.` 

 

Pada contoh (9), proposisinya adalah asa gohan o tabe- `saya 

makan pagi`. Ketika kalimat (9) diucapkan oleh pembicara, kejadian yang 
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diungkapkan asa gohan o tabe- sudah terjadi: kala lampau. Kala 

lampaunya ditandai oleh kehadiran -ta dalam tabe-ta itu. Sedangkan kala 

tidak lampaunya dalam bahasa Jepang ditandai dengan kehadiran -ru 

dalam taberu seperti pada contoh (10). Bagaimana dengan tabeowatta 

`sudah selesai makan` pada contoh (11)? Kata tabe `makan` mewakili 

klausa, -ta seperti sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan penanda kala 

lampau, dan -owat- `selesai` –dari kata owar yang melalui proses 

morfofonemik (karena bersandingan dengan -ta) menjadi owat– adalah 

aspek yang menyatakan penyelesaian. Aspek juga menyatakan waktu 

tetapi berhubungan dengan waktu keadaan verba, bukan waktu yang 

berhubungan dengan waktu terjadinya pembicaraan. Contoh lainnya 

tabehajimar(u) `mulai makan`, ame ga furidas(u) `hujan mulai turun`, dan 

lain-lain. 

Satu lagi dalam hubungannya dengan KAM adalah modal. Modal 

berhubungan dengan suasana hati atau sikap pembicara. Ada dua jenis 

modal yaitu yang berhubungan dengan proposisi atau isi kalimat dan yang 

berhubungan dengan lawan bicara. Pada contoh (12), proposisinya adalah 

Tokyo e iki- `pergi ke Tokyo`. Pada konstruksi iki-ta-katta-no, -katta 

`telah` menyatakan makna kala lampau, -ta (tai) `ingin` dan -no `apakah` 

menyatakan modal. -ta (tai) merupakan modal yang menyatakan makna 

keinginan terhadap proposisi Tokyo e iki-, sedangkan no merupakan sikap 

pembicara yang mengajukan pertanyaan kepada lawan bicara.  Dengan 

keterangan ini cukup jelas bahwa konstituen KAM ditentukan berdasarkan 

makna semantiknya di dalam kalimat. 

 

(12) Tookyoo  e   iki-    -ta-    -katta-  -no? 

 Tokyo ke pergi ingin telah -kah 

 (東京へ行きたかったの？) 
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`Apakah (waktu itu; telah) ingin pergi ke Tokyo?` 

 

Bagaimana dengan qualifier? Berbeda dengan kata bantu predikat 

yang ditentukan berdasarkan penjenisan kata dan KAM berdasarkan makna 

semantiknya, qualifier mendasarkan teorinya pada tipologi bahasa yang 

berpusat pada urutan konstituen (morfem dan kata) dalam kalimat. 

Tipologi urutan morfem dan kata menurut penulis sangat berguna 

khususnya pada pengajaran bahasa Jepang kepada penutur bahasa 

Indonesia atau sebaliknya pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur 

bahasa Jepang. Hal ini berhubungan dengan tipe kedua bahasa tersebut 

yang mempunyai formasi urutan konstruksi morfem dan katanya 

berlawanan.  

 

5. Posisi Qualifier dalam Klausa 

Letak konstituen yang disebut qualifier dalam kalimat adalah 

sebelum verba dalam bahasa VO dan setelah verba dalam bahasa OV. 

Rumusan lengkap Lehmann (1973) seperti (13) berikut. 

 

  (13)            ＃ ＱＶ（Ｎobj）＃ 

 ＃ ＱＶ（Ｎobj）#  

               ＃（Ｎobj）ＶＱ ＃ 

 

N pada rumusan QV(Nobj) adalah nomina yang secara fungsi 

sintaksis adalah objek (obj). Jadi, rumusan ini sama dengan QVO. Dalam 

rumusan itu QV(Nobj) mempunyai dua arti yaitu QV(Nobj) dalam bahasa 

VO, dan (Nobj)VQ dalam bahasa OV. Nobj  berada dalam kurung (__) 

karena bersifat opsional, boleh ada boleh tidak. Dengan rumusan ini 

terlihat juga adanya verba transitif dan tak transitif. Pada verba transitif 
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maka Nobj diperlukan, sebaliknya pada verba tak transitif keberadaan Nobj 

tidak diperlukan. 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa V dalam formasi 

SVO atau SOV dapat berarti slot predikat dan dapat pula berarti verba. 

Untuk memudahkan pemaparan, V yang dimaksud di sini diartikan sebagai 

predikat yang diisi oleh jenis kata yang disebut verba.  

Menurut tata bahasa kasus, predikat yang diisi oleh verba itu 

mempunyai tugas utama sebagai konstituen induk dalam kalimat. Tugas 

induk adalah melahirkan anak, yang dalam kalimat diidentifikasi sebagai 

nomina. Nomina tersebut secara fungsi sintaksis disebut dengan subjek dan  

objek. Konstituen verba yang mengisi slot predikat menjadi konstituen 

utama dalam slot itu. Sebagai slot utama, verba dimodifikasi oleh 

konstituen yang disebut dengan qualifier. 

Bahasa Jepang sebagai bahasa OV mempunyai qualifier yang 

berposisi setelah verba. Jadi, konstituen yang berposisi setelah verba 

mempunyai peluang besar untuk menjadi konstituen qualifier. Misalnya 

slot predikat pada contoh (14) diisi oleh  tabetakunaidesuka `apakah tidak 

ingin makan`. Konstituen utama dalam predikat itu adalah verba tabe- 

`makan` yang dimodifikasi oleh -taku- (tai) (keinginan), -nai (negative), -

desu (sopan), dan -ka (interogatif).  

 

(14) Sumimasen. Sushi ga arimasukedo, tabetakunaidesuka. 

 `Maaf, saya punya sushi, apakah (anda) tidak ingin makan?` 

 

Verba dalam bahasa Jepang dibedakan menjadi dua yaitu verba 

yang beraturan dan verba yang tidak beraturan. Verba yang tidak beraturan 

misalnya suru `mengerjakan`, kuru `datang`, irassharu `ada/pergi/datang`, 

dan lain-lain. Verba yang beraturan dibedakan lagi menjadi dua yaitu verba 
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vokal dan verba konsonan. Verba vokal (Vv) adalah verba yang akarnya 

diakhiri oleh vokal. Misalnya taberu, akar verbanya adalah tabe- yang 

diakhiri vokal /e/. Contoh lainnya neru (ne-) `tidur`, okiru (oki-) `bangun`, 

atsumeru (atsume-) `mengumpulkan`, dan lain-lain. Sedangkan, verba 

konsonan (Vk) adalah verba yang akar verbanya diakhiri oleh konsonan. 

Misalnya akar verba nomu adalah nom- `minum` yang diakhiri konsonan 

/m/. Contoh lainnya kaku (kak-) `menulis`, shinu (shin-) `mati`, uru (ur-) 

`menjual`, oyogu (oyog-) `berenang`, dan lain-lain. Dalam tulisan ini hanya 

berkonsentrasi pada verba yang beraturan saja. Dengan demikian formasi 

predikat dalam bahasa Jepang dapat dirumuskan seperti (15) berikut. Di 

sini V yang dimaksud adalah akar verba. 

 

      Vv 

(15)      V        +  Q1  +  Q2  +  (Q…) 

      Vk 

 

6. Fungsi -ru/u 

Pada sub pembahasan 5 sudah disinggung bahwa V pada rumusan 

(15) adalah akar verba. Dalam kamus Jepang-Indonesia atau sebaliknya, 

verba bahasa Jepang tidak pernah ditulis akarnya saja melainkan selalu 

dengan -ru pada verba vokal dan -u pada verba konsonan. Misalnya akar 

verba vokal tabe- `makan` selalu ditulis taberu dan verba konsonan kak- 

`menulis` ditulis kaku. Bagaimana dengan -ru dan -u yang dalam bahasa 

Jepang sering disebut dengan gobi atau ekor kata? Sub ini akan 

menjelaskan fungsi -ru/u.  

Untuk memudahkan pengkajian secara morfologi, dalam tulisan 

ini tidak menggunakan istilah ekor kata untuk menamakan konstituen -ru/u 

melainkan morfem, jelasnya morfem terikat. Karena ekor kata mempunyai 
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arti yang cukup luas dan tidak akrab di dalam perlinguistikan Indonesia. 

Dalam bahasa Jepang morfem -ru/u sering diposisikan sebagai konstituen 

yang menyatakan kala tidak lampau bersanding atau berpasangan dengan -

ta kala lampau. Ada juga yang menyandingkan -ru/u dengan -seru/saseru 

yang menyatakan kausatif, tetapi ada juga yang menyandingkannya dengan 

-reru/rareru yang menyatakan pasif. Yang pertama morfem -ru/u berarti 

tidak kausatif dan yang kedua berarti tidak pasif alias aktif. Pada -ru/u 

yang dipasangkan dengan -ta lampau maka -ru/u berarti tidak lampau.  

Pada morfem yang menyatakan kausatif -seru/saseru dan pasif -

reru/rareru juga terdapat -ru. Dan, -ru tersebut dalam kalimat juga 

menyatakan kala tidak lampau. Dengan demikian, sebenarnya yang 

menyatakan kausatif dan pasif bukan -seru/saseru atau -reru/rareru secara 

keseluruhan, melainkan hanya morfem -se-/-sase- dan -re-/-rare- saja. 

Penulisan kausatif dengan -seru/saseru dan pasif -reru/rareru hanyalah 

persoalan kelengkapan nama morfem yang menyatakan kausatif dan 

morfem yang menyatakan pasif saja. Dengan demikian, kalau kala lampau 

-ta berpasangan dengan kala tidak lampau -ru, maka kausatif -se-/-sase- 

dan pasif -re-/-rare- berpasangan dengan morfem yang menyatakan tidak 

kausatif dan tidak pasif masing-masing berupa morfem zero (Ø).  

Berdasarkan penjelasan ini dapat ditegaskan bahwa morfem -ru/u 

adalah morfem yang menyatakan kala tidak lampau. Sedangkan, 

keberadaan -ru pada -seru/saseru atau -reru/rareru hanyalah berhubungan 

dengan kelengkapan penamaannya sebagai morfem kausatif dan pasif. 

Demikian halnya dengan -ru/u pada verba tabe-ru dan kak-u dapat 

diposisikan sebagai piranti untuk kelengkapan penamaannya sebagai verba 

vokal dan verba konsonan.  
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7. Keberadaan Qualifier dalam Kalimat 

Untuk memudahkan penjelasan, kalimat hanya diwakili oleh 

predikatnya saja yang diisi oleh verba. Seperti sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa verba yang mengisi predikat itu mempunyai tugas 

untuk melahirkan nomina yang menduduki slot subjek dan objek. Misalnya 

kata taberu `makan` dan makan jika dimasukkan dalam kalimat sederhana 

seperti (16) dan (17) berikut. Taberu dan makan yang menduduki slot 

predikat melahirkan nomina Tanaka (nama orang) dan sushi (nama 

makanan) yang masing-masing mengisi slot subjek dan objek. 

 

(16) Tanaka ga  sushi o  taberu. 

 S             O        V 

 (田中が寿司を食べる) 

 

(17) Tanaka  makan  susi. 

 S        V       O 

 

(18) Tanaka akan makan susi. 

 

Pada contoh kalimat (16) dan (17), taberu dan makan keduanya 

menyatakan kegiatan tidak lampau. Dalam bahasa Jepang (16), konstituen 

yang menyatakan arti kegiatan makan adalah akar verba tabe-. Sedangkan 

morfem -ru menyatakan arti kala tidak lampau dan keberadaannya dalam 

kalimat sederhana tersebut adalah wajib muncul. Tetapi, dalam bahasa 

Indonesia, konstituen yang menyatakan kala tidak lampau tidak ada. Untuk 

menyatakan kala lampau dalam bahasa Indonesia misalnya diberi kata 

akan seperti contoh (18). Kedudukan -ru sebagai qualifier tidak lampau 

dalam frasa predikat bisa disubstitusi oleh qualifier yang lain seperti -ta 
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dalam tabeta yang menyatakan lampau, -rareru dalam taberareru yang 

menyatakan pasif, -saseru dalam tabesaseru yang menyatakan kausatif, 

dan lain-lain. Demikian juga, akan yang menyatakan kala tidak lampau 

dalam bahasa Indonesia bisa disubstitusi oleh telah atau sudah yang 

menyatakan lampau, bisa juga disubstitusi dengan morfem terikat di- yang 

menyatakan pasif, bahkan untuk verba makan, minum, tidur, dan lain-lain 

tidak diikuti oleh konstituen qualifier pun, dalam bahasa Indonesia bisa 

diterima. Artinya, keberadaan qualifier dalam bahasa Indonesia itu bersifat 

opsional, boleh ada boleh tidak, tergantung pada jenis verbanya. Hal ini 

berbeda dalam bahasa Jepang yang minimal mewajibkan adanya qualifier 

yang menyatakan kala, baik kala lampau (-ta) maupun tidak lampau (-ru). 

Dengan demikian, predikat verba dalam bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia dapat dirumuskan seperti (19) di bawah ini. Tanda (_) 

menyatakan opsional, artinya konstituen yang berada dalam tanda tersebut 

boleh ada boleh tidak. Tanda * yang diletakkan di depan tanda (_) berarti 

keberadaan tanda (_) adalah salah alias tidak boleh hadir. Dengan demikian 

keberadaan konstituen yang berada dalam gabungan tanda *(_) adalah 

wajib ada atau wajib muncul. 

 

(19) Konstruksi Predikat 

 Bahasa Indonesia Bahasa Jepang 

 (Q) + V V + *(Q) 

 

9. Qualifier Bahasa Jepang menurut Lehmann 

Lehmann (1973:47) menjelaskan bahwa ada qualifier yang dapat 

dipastikan keberadaannya dalam semua bahasa yaitu qualifier negatif dan 

qualifier interogatif. Kedua qualifier ini disebutnya sebagai qualifier 
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primer. Sebagai imbangannya terdapat pula qualifier sekunder. Qualifier 

yang disebutkan belakangan ini keberadaanya pada tiap bahasa berbeda.  

Dalam penelitiannya tentang qualifier, Lehmann menggunakan 

berbagai contoh dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Jepang, Lehmann 

(1973:52) menggunakan contoh sebagai berikut.  

 

 (20)  a 読むか yomu ka V interrogative (int) 

  b 読まない yoma nai V negative (neg) 

  c 読まないか yoma nai ka V neg int 

  d 読みたい yomi tai V desiderative (desid) 

  e 読みたくない yomi taku nai V desid neg 

  f 読みたくないか yomi taku nai ka V desid neg int 

  g 読まれる yoma reru V potential (pot) 

    読める yom  eru 

  h 読まれないか yoma re nai ka V pot neg int 

  i 読ませられる yoma se rareru V causative (caus) passive 

  j 読ませれば yoma se reba V caus conditional (cond) 

  k 読まなければ yoma nake reba V neg cond 

  l 読ませなかった yoma se nak atta V caus neg past 

 

Dengan contoh (20) ini, secara tidak langsung terlihat bahwa jenis 

qualifier dalam bahasa Jepang sedikitnya adalah interogatif, negatif, 

desideratif, potensial, kausatif, pasif, pengandaian, dan kala lampau. 

Tujuan utama Lehmann menampilkan contoh ini adalah untuk 

mengabstraksikan qualifier dalam bahasa secara umum (antar-bahasa). 

Maka perlu adanya penelitian secara detail terhadap keberadaan qualifier 

dalam masing-masing bahasa, termasuk di dalamnya bahasa Jepang. 

Contoh-contoh bahasa Jepang pada (20) perlu dikaji secara detail. 
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Selanjutnya, perlu juga untuk mencari konstituen lain dalam bahasa Jepang 

yang dapat berstatus sebagai qualifier. 

 

8. Syarat Qualifier dalam Bahasa Jepang 

Letak konstituen qualifier dalam bahasa OV adalah setelah verba, 

dan dalam bahasa VO adalah sebelum verba. Dengan kata lain, letak Q 

adalah tempat yang berlawanan dengan O. Jadi, (O)VQ atau QV(O). 

Bahasa Jepang sebagai bahasa aglutinatif dalam pengisian predikatnya 

berupa akar verba. Qualifier akan muncul setelah akar verba secara 

beruntun seperti digambarkan pada rumusan (15). 

Apakah qualifier dalam bahasa Jepang seluruhnya berupa morfem 

terikat atau tidak dalam tahap ini tidak dapat dipastikan. Jika konstituen 

qualifier berupa morfem terikat maka morfem itu bersama dengan akar 

verba membentuk satuan yang disebut dengan kata. Dan jika konstituen 

qualifier berupa kata (morfem bebas) maka kata itu bersama akar verba 

membentuk konstruksi yang disebut dengan frasa. Untuk memudahkan 

perumusan pada tulisan ini akan diposisikan pada konstruksi yang paling 

besar yaitu frasa. 

Dengan demikian, akar verba bersama dengan konstituen 

qualifier membentuk konstruksi maksimal berupa konstruksi frasa –tentu 

saja bisa juga membentuk konstruksi kata. Sebagai konstruksi frasa 

(demikian pula pada kostruksi kata) hubungan antara morfem yang satu 

dengan morfem yang lain sangat erat sehingga di antaranya tidak 

mengijinkan adanya morfem lain yang sejajar (sebesar) dengan slot fungsi 

sintaksis. Dengan demikian konstruksi konstituen yang bisa menduduki 

fungsi subjek, objek, dan keterangan jika bisa masuk di antaranya, akan 

menggugurkan status qualifier yang dimiliki oleh konstituen yang berada 

setelah akar verba.  
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Misalnya, pada contoh (21) tabetai to omou `saya pikir (saya) 

ingin makan`, dapat dianalisis bahwa tabe adalah akar verba, tai `ingin` 

dan (to) omou `(saya) pikir` masing-masing adalah qualifier. Akan tetapi, 

setelah disisipkan konstituen yang sejajar dengan fungsi sintaksis subjek 

watashiga `saya`, konstruksi tersebut bisa diterima. Artinya, keseluruhan 

konstruksi tabetai to omou yang semula dianalisis sebagai satu frasa 

predikat, tidak terbukti (21a). (to) omou yang semula dianalisis sebagai 

qualifier, tidak dapat berstatus sebagai qualifier, karena konstituen tersebut 

dapat dipisahkan oleh watashiga yang berstatus sebagai subjek. Bahkan 

kata omou dapat menduduki fungsi predikat secara mandiri. Hal ini 

berbeda dengan qualifier tai `ingin` yang di antaranya tidak dapat 

disisipkan watashi ga (21b). Jadi hubungan antara tabe dan tai sangat erat 

sekali. 

 

(21)  tabe  tai  to omou. 

           V    Q1    Q2 

 

(21a) tabetai to watashiga omou. 

 

(21b) *tabe- watashiga -tai 

 

9. Konstituen yang Dapat Berstatus Qualifier 

Dengan memperhatikan penjelasan pada sub penjelasan 8, syarat 

sebagai qualifier khususnya pada predikat verba adalah (1) konstituen 

tersebut menyatu dengan akar verba membentuk konstruksi frasa, dan (2) 

karena membentuk frasa maka di antara akar verba dan konstituen qualifier 

tidak boleh disisipi konstituen lain yang (besarnya konstruksi) sejajar 

dengan fungsi sintaksis subjek dan objek.  

Berdasarkan syarat tersebut kategori konstituen apa saja yang 

secara teori bisa berstatus qualifier? Seperti sudah diduga di awal-awal 
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tulisan ini, pertama adalah konstituen yang disebut dengan jodooshi dalam 

bahasa Jepang. Jenis kata yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

kata bantu predikat ini sudah terang berada satu formasi membentuk 

predikat. Kemudian bisa juga dimasukkan jenis kata yang dalam bahasa 

Jepang dinamakan shuujoshi, atau karena keberadaannya yang sering 

berada diakhir kalimat di sini disebut partikel akhir. Partikel akhir juga 

berada satu formasi membentuk frasa predikat dalam bahasa Jepang. Hal 

ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Partikel akhir seperti lo, ya, dan kan 

dalam bahasa Indonesia sering diletakkan setelah slot objek yang jauh 

posisinya dengan slot predikat. Dengan demikian, partikel akhir dalam 

bahasa Indonesia sulit sekali dimasukkan ke dalam golongan qualifier. Dan 

terakhir, perlu juga disebutkan di sini adalah konstituen yang menyatakan 

KAM –kala, aspek, dan modal– dalam linguistik umum. Perlu diperhatikan 

pula bahwa terdapat konstituen dalam golongan KAM yang tidak dapat 

berstatus qualifier. Perhatikan contoh (22) berikut. 

 

(22) Tabun ashita Jakaruta e ikukamoshirenai. 

 (たぶん明日ジャカルタへ行くかもしれない) 

 `Besok mungkin (aku) akan pergi ke Jakarta` 

 

Tabun `mungkin` dan -kamoshirenai `mungkin` keduanya adalah 

modal yang menyatakan kemungkinan dalam bahasa Jepang. Tetapi yang 

memenuhi syarat sebagai qualifier dalam bahasa Jepang hanya -

kamoshirenai.  

 

10. Penutup 

Demikianlah, tulisan pendek ini hanya membahas tentang 

pemikiran secara teori yang berhubungan dengan qualifier dalam bahasa 
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Jepang. Selanjutnya, perlu adanya pengkajian satu demi satu mengenai 

konstituen yang bisa menyandang status sebagai qualifier dalam bahasa 

Jepang secara detail. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam penelitian 

penulis berikutnya. 
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HETEROLOG-MARRIAGE DALAM CERITA  

RAKYAT JEPANG 

 

Suyanto 

(Doktor Bidang Folklor, Staf KJRI Osaka, Jepang) 

 

 

Abstrak 

Tema dan motif heterolog-mariage banyak ditemukan dalam cerita rakyat 

Jepang, baik dalam bentuk legenda maupun dongeng, bahkan dalam kisah-

kisah mitologi Jepangpun sering dijumpai motif seperti ini. Dalam tulisan 

kali ini, penulis mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan cerita 

bertema heterolog-marriage dalam cerita rakyat Jepang beserta 

klasifikasinya. Selanjutnya, sambil memberikan cerita bandingan dari 

Eropa maupun Indonesia agar dapat diketahui karakteristik cerita rakyat 

Jepang. Tulisan ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi 

maupun referensi bagi perkembangan penelitian folkor lisan khususnya 

prosa rakyat di Indonesia.  

 

1. Pendahuluan 

Heterolog-marriage adalah cerita bertema atau bermotif tentang 

perkawinan antara manusia dengan binatang, siluman, dewa atau makluk 

lain selain manusia. Cerita seperti ini tidak hanya ditemukan di Jepang 

melainkan juga tersebar luas didunia dalam berbagai macam tipe maupun 

variasi motif.  

Sebuah dongeng dari Perancis yang dikenal dengan “The Frog 

Prince” juga dapat dikategorikan dalam heterolog-mariage. Dalam 

dongeng ini diceritakan tentang seorang _arall jelita yang menikah dengan 

seekor katak yang merupakan penjelmaan dari seorang pangeran yang 

disihir. Sang katak berhasil kembali kewujud manusia karena _arall 

mencintainya secara tulus, dan keduanya hidup dengan bahagia.  
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Satu lagi jenis cerita rakyat yang banyak ditemukan di Eropa dan 

dapat digolongkan kedalam heterolog-marriage adalah “Swan Maiden”. 

Dongeng ini mengisahkan tentang beberapa ekor burung angsa berubah 

menjadi _arall cantik dan mandi di sebuah kolam. Seorang pemuda 

mencuri salah satu baju angsanya sehingga tidak bisa terbang dan akhirnya 

diperistri oleh pemuda tersebut. Suatu ketika sang _arall menemukan 

kembali baju terbangnya dan pulang ke asalnya. 

 Dibandingkan cerita rakyat yang lain, cerita rakyat dengan tipe 

“Swan Maiden” tersebar secara luas diseluruh dunia, bahkan di Indonesia 

pun banyak dijumpai cerita seperti ini. Misalkan, cerita Jaka Tarub di 

daerah Tuban, Jawa Timur maupun cerita Arya Menak yang ditemukan di 

pulau Madura adalah tipe yang sama dengan Swan Maiden meskipun 

masing-masing mempunyai variasi motif yang berbeda. Selanjutnya, motif 

heterolog-marriage bisa juga kita temukan dalam cerita Dayang Sumbi 

yang menikah dengan seekor anjing yang bernama Tumpang yang terdapat 

dalam kisah legenda “Sankuriang ”, maupun cerita “Lutung Kasarung” di 

Jawa Barat dan banyak lagi lainnya. 

Jepang, sebagai salah satu _arall di Asia yang maju dalam 

penelitian folkor, sudah sejak lama melakukan usaha pengumpulan prosa 

lisan khususnya dalam bentuk cerita rakyat. Cerita bertema heterolog-

marriage, tidak hanya ditemukan dalam bentuk dongeng dan legenda akan 

tetapi juga bisa dijumpai dalam kisah-kisah mitologi. Bahkan dalam karya 

seni klasik seperti, Noh, Kabuki maupun Joururi banyak diantaranya 

mengadopsi cerita rakyat  yang bertema heterolog-marriage. 

 

2. Heterolog-Marriage Dalam Mitologi Jepang. 

Ketika membicarakan kisah mitologi Jepang, tidak bisa terlepas 

dari keberadaan dua kitab sastra klasik yang tertua di Jepang “Kojiki” 
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dan“ Nihonshoki”. “Kojiki” yang ditulis pada tahun 712 dan isinya terbagi 

dalam 3 bagian. Bagian pertama berisi tentang kisah mitologi, yaitu cerita 

tentang dewa-dewa Jepang dan proses penciptaan langit dan bumi. Bagian 

kedua, tentang cerita masa kekaisaran Jinmu yang juga dikenal sebagi 

kaisar pertama  hingga masa kekaisaran Ojin. Sedangkan pada bagian 

ketiga, berisi tentang kisah pada masa kaisar Nintoku hingga kaisar Suiko. 

Selanjutnya “Nihonshoki” yang terdiri dari 30 bagian adalah 

kumpulan kisah mitologi khususnya pada dua bagian pertama dan kisah 

keluarga kekaisaran yang dimulai dari kaisar Jinmu hingga kaisar Jito. 

Penulis tidak diketahui secara jelas akan tetapi, proses pengumpulan bahan 

bahan sejarah dilakukan oleh sebuah badan yang dipimpin oleh Toneri 

Shinno atas perintah kaisar Tenmu. Pada jaman Nara tahun 720, 

“Nihonshoki” dipersembahan kepada kaisar Genmei. Kisah-kisah mitologi 

yang tercatat dalam kedua kitab sastra klasik tersebut pada dasarnya 

mempunyai struktur maupun komposisi motif yang sama. Akan tetapi 

dalam beberapa bagian, seperti nama tokoh yang muncul ada sedikit 

perbedaan.  

Diantara kisah mitologi yang ada, beberapa diantaranya 

ditemukan cerita bertema ataupun mengandung motif heterolog- marriage 

seperti yang terkandung pada kisah Miwayama dan Toyotama Hime. Kisah 

mitos Miwayama seperti yang dikisahkan dalam “Kojiki” mempunyai 

jalan cerita sebagai berikut; 

  Pada jaman dahulu, seorang _arall cantik  bernama Ikutamayori 

Hime. Meskipun belum pernah menikah maupun berhubungan dengan laki 

laki, sang _arall diketahui telah hamil. Kedua orang tuanya merasa heran 

dan bertanya kepada putrinya. Akhirnya sang _arall menceritakan bahwa 

setiap malam seorang pemuda tampan yang tidak diketahui nama dan 

asalnya _arall kekamarnya, dan keduanya berhubungan dengan akrab. 
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Kemudian sang ibu menyarankan untuk menusukan sebuah jarum yang 

dipasang benang pada lengan baju jika sang pemuda _arall. Ketika sang 

pemuda _arall pada malam harinya, _arall Ikutama Hime dengan hati hati 

mengikuti saran ibunya untuk menusukan jarum dan benang pada lengan 

baju pemuda itu. Pada pagi harinya, kedua orang tuanya mengikuti benang 

dari kamar sang _arall dan menjumpai ujung benang tersebut berhenti pada 

Miwa Jinja. Keduanya segera menyadari kalau selama ini pemuda yang 

_arall ke kamar _arall mereka adalah Omononushikami. 

 Dalam kisah diatas diatas memang tidak dijelaskan wujud asli dari 

dari Omononushikami. Akan tetapi dalam banyak _arallel_g yang ada 

menyebutkan bahwa dalam kepercayaan rakyat Jepang, Omononushikami 

adalah dewa penguasa air dan berwujud ular. Dewa ini juga dipercaya 

sebagai dewa petir, dewa kesuburan, dewa pengobatan dan bahkan 

dipercaya sebagai dewa pelindung negeri Jepang.  

 Perwujudan ular Omononushikami  juga bisa diketahui dengan jelas 

dalam kisah mitos Miwayama yang ada dalam “Nihonshoki” yang 

mempunyai sedikit perbedaan dengan yang tercatat dalam “Kojiki”. Kisah 

tersebut kurang lebih seperti dibawah ini; 

Putri Yamatototohimomosohime  telah sekian lama menjadi istri 

Omononushi kami. Akan tetapi, sang suami hanya muncul pada malam hari 

dan menghilang seiring terbitnya matahari. Pada suatu hari sang istri 

memohon kepada suaminya untuk memperlihatkan wajahnya pada siang 

hari. Sang suamipun setuju dengan permintaan istrinya dan dia akan 

muncul didalam kotak sisir dengan satu syarat agar istrinya berjanji untuk 

tidak terkejut saat melihat perwujudan aslinya pada siang hari. Sang 

istripun setuju, dan pada pagi harinya begitu dimembuka kotak sisir, 

didalamnya ada seekor ular putih kecil. Melihat itu sang istri terkejut dan 

berteriak. Seketika itu sang ular menjelma menjadi suaminya dan 
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menghilang _aralle Miwayama setelah mengatakan bahwa teriakan sang 

istri telah mempermalukan dia. Yamatototohimomoso hime  kemudian 

bunuh diri sebagai rasa bersalah karena telah melanggar janji kepada 

suaminya. 

 Kisah tentang tokoh binatang ular yang bertransformasi ke wujud 

manusia dan memperistri seorang wanita seperti yang pada dua kisah 

diatas tidak terbatas pada kisah-kisah mitologi saja akan tetapi banyak juga 

ditemui dalam cerita rakyat baik dalam bentuk legenda maupun dongeng. 

Bahkan _arallel_g dengan tokoh binatang lain, binatang ular adalah yang 

paling banyak muncul dalam cerita rakyat Jepang maupun kisah mitologi. 

 Hal ini kemungkinan berkaitan dengan kepercayaan rakyat Jepang 

yang menganggap ular adalah sebagai pewujudan dewa, khususnya dewa 

air dan kesuburan. Masyarakat Jepang yang agraris menjadikan binatang 

ular mendapat perlakuan khusus dalam ritual keagamaan mereka. Salah 

satu contoh adalah, gunung Miwayama yang ada diprefektur Nara 

dipercaya sebagai tempat bersemayamnya dewa Omononushikami dan 

sampai saat inipun digunakan sebagai tempat pemujaan dewa yang 

berwujud ular tersebut.     

 Selain kisah Omononushikami diatas, di dalam “Kojiki” dan 

“Nihonshoki” ada sebuah kisah Toyotamahime yang didalamnya juga 

ditemukan motif heterolog-mariage. Mitologi ini kurang lebih dikisahkan 

seperti dibawah ini;4 

Yamasachihiko yang mempunyai senjata panah ajaib bertukar 

membujuk kakaknya Umisachihiko untuk bertukar senjata yang berupa 

berupa kail ajaib dengan milik dirinya yang berupa panah ajaib dalam 

beberapa hari. Akan tetapi,karena  mata kail ajaib hilang dalam samudra 

 
4 Yamaguchi,pp.124-138 
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dan sang kakak marah dan tidak mau diganti dengan benda apapun. Atas 

petunjuk dewa Shiotsuchinokami, Yamasachihiko naik perahu dan mencari 

anak kail yang hilang.  

 Disuatu tempat, Yamasachihiko bertemu dengan seorang 

Toyotamahime _arall dewa Watatsumiokami penguasa negeri laut. 

Kemudian Yamasachihiko menikah dengan _arall Toyotamahime dan 

tinggal beberapa lama di negeri laut. Atas bantuan dewa laut 

Yamasachihiko berhasil menemukan mata kail yang hilang dan 

meninggalkan istrinya untuk kembali kenegerinya. 

Kemudian _arall Toyotamahime yang sedang hamil pergi 

menyusul suaminya. Saat tiba waktu melahirkan Toyotamahime meminta 

dibuatkan ubuya ditepi pantai yang atapnya terbuat dari bulu burung 

sebagai tempat melahirkan. Selanjutnya Toyotamahime mengingatkan 

suaminya untuk jangan membuka maupun mengintip dalam selama dia 

melahirkan. Akan tetapi karena rasa penasaran yang tinggi, Yamasachihiko 

melanggar janjinya, dan menginitip apa yang terjadi dalam Ubuya. Saat itu 

yang dilihatnya bukanlah _arall Toyotamahime yang cantik jelita akan 

tetapi seekor buaya5 besar yang sedang melahirkan seorang bayi laki laki. 

Karena merasa sangat malu telah dilihat wujud aslinya _arall 

Toyotamahime meninggalkan suaminya dan pulang ke negeri asalnya.  

Dalam “Kojiki” dan “Nihonshoki”, dikisahkan bahwa anak laki-

laki yang dilahirkan oleh _arall Toyotamahime diberi nama  Amatsuhiko 

Hikonagisata Keugaya Hukiaezu no Mikoto. Oleh ibunya anak terbebut 

 
5 Dalam beberapa literature ada beberapa versi tentanng wujud asli putri 

Toyotamahime. Dalam “Kojiki” memang disebutkan bahwa saat melahirkan 

yang terlihat adalah seekor Wani yang berarti buaya. Akan tetapi beberapa 

literatur juga menyatakan bahwa istilah Wani dalam “Kojiki” bukanlah 

binatang buaya melainkan ikan hiu. Sedangkan dalam “Nihonshoki” dengan 

isi dan alur yang sama wujud Toyotamahime adalah seekor naga. 
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diserahkan kepada adiknya yang bernama Tamayorihime, dan dikemudian 

hari keduanya menjadi suami istri dan mempunyai 4 orang anak. Anak ke 

empat yang bernama Wakamikenu kemudian hari menjadi kaisar Jepang 

yang pertama dengan gelar kaisar Jinmu yang naik tahta pada 660 tahun 

sebelum masehi. 

Ada juga kisah mitos lain yang mempunyai kemiripan dengan 

kisah Toyotamahime di atas seperti yang terdapat pada kisah Homuchiwake 

no Miko yang merupakan putra tertua kaisar Suinin6. Kisah tersebut kurang 

lebih seperti dibawah ini. 

Pangeran Homuchiwake no Miko meskipun telah beranjak dewasa 

akan tetapi sama sekali belum bisa bicara membuat kaisar dan permaisuri 

menjadi sangat kawatir. Atas petunjuk dewa melalui mimpi, kaisar 

memerintahkan putranya untuk berziarah ke Izumodaijingu. Dalam 

perjalanan pulang, sang pangeran mendadak bisa berbicara. Di tengah 

jalan, pangeran bertemu dengan _arall Hinagahime dan keduanya menjadi 

suami istri. Akan tetapi saat pangeran Homuchiwake no Miko mengintip 

kedalam kamar, dia melihat istrinya dalam wujud seekor ular besar. 

Pangeran yang ketakutan dan lari pulang ke istana, sedangkan sang istri 

merasa malu pulang kembali kedalam lautan7.  

 Kisah mitologi yang bertema maupun yang mengandung motif 

herolog-marriage tidak hanya di Jepang saja, tetapi banyak juga dijumpai 

dalam mitologi kelompok kebudayaan lain di dunia. Misalkan, dalam 

mitologi Yunani kuno ada beberapa kisah yang bisa digolongkan dalam 

 
6 Kaisar Suinin (Suinin Tenno) adalah kaisar yang ke 11, dan naik tahta pada 

tahun 29 sebelum masehi. 
7 Yamaguchi, pp. 205. 
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heterolog-marriage. 8  Salah satunya adalah kisah dewa Zeus dan _arall 

Europa, seperti dibawah ini. 

Zeus yang terpesona pada kecantikan _arall Europa menjelma 

menjadi seekor sapi jantan untuk mendekati _arall Europa. Ketika _arall 

Europa naik ke punggungnya, Zeus membawa lari ke pulau Kreta dan 

menikahinya. Dari hasil perkawinannya dengan Zeus _arall Europa 

melahirkan tiga orang anak yaitu Minos, Sarpedon dan Rhadamanthus.  

Selain contoh kisah diatas, ada juga kisah tentang Zeus yang 

menjelma menjadi awan untuk mengawini _arall Io, serta cerita tentang 

Zeus merubah dirinya menjadi seekor burung angsa demi memikat _arall 

Leda. Demikian pula cerita Cupid dan _arall Psyche, dimana Cupid tidak 

menampakan wujudnya pada istrinya dapat juga digolongkan dalam 

heterolog-marriage.  

 

3. Heterolog-Marriage Dalam Legenda Jepang 

Berbeda dengan kisah mitologi yang mengisahkan tentang dewa 

dewa dan peristiwa asal muasal terbentuknya alam semesta, legenda adalah 

cerita yang mengisahkan tentang manusia dan peristiwa jaman atau waktu 

tertentu. Demikan juga bila dibandingkan dengan dongeng, keduanya 

mempunyai beberapa berbedaan yaitu, ①legenda adalah cerita rakyat yang 

dipercaya kebenarannya oleh masyarakat pendukungnya sedangkan 

dongeng tidak, ②dalam legenda diceritakan nama tokoh, tempat kejadian, 

waktu (jaman) dimana terjadinya peristiwa sebagai bukti kebenaran cerita 

sedangkan dongeng tidak, ③ legenda mempunyai bentuk atau struktur 

 
8 Bonard, Andre, pp.29－48 
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narasi bebas, dan hanya menekankan kebenaran cerita. Sedangkan struktur 

narasi dongeng adalah tetap serta lebih menekankan _arall fantasi.9  

 Ciri khas legenda setidaknya bisa diketahui dalam cerita bertema 

heterolog-marriage yang juga banyak dijumpai dalam legenda Jepang 

khususnya seperti yang tercatat dalam beberapa kitab sastra klasik seperti 

“Fudoki” dan “Nihonryoiki”. Salah satu contoh cerita adalah legenda 

Hagoromo yang terdapat di prefektur Shizuoka. Dalam legenda ini 

diceritakan bahwa, pantai Miho yang ada di teluk Suruga di dipercaya 

sebagai tempat turunnya bidadari yang menikah dengan seorang nelayan. 

Secara garis besarnya diceritakan seperti dibawah ini10; 

  Dahulu kala seorang bidadari turun kebumi, setelah melepas baju 

terbangnya dan meletakan di sebuah dahan pohon cemara mulai mandi di 

pantai. Saat itu lewat seorang nelayan muda yang mengambil baju terbang 

tersebut dan menyembunyikannya. Sang bidadari tidak bisa kembali ke 

langit dan terpaksa menjadi istri sang nelayan yang melamarnya. Setelah 

beberapa lama tinggal bersama, sang bidadari menemukan kembali baju 

terbangnya dan bulang ke khayangan. 

Sebagai bukti kebenaran kisah legenda tersebut sampai saat ini di 

pantai Miho terdapat sebuah pohon cemara yang berusia ratusan tahun dan 

dipercaya sebagai tempat bidadari meletakkan baju terbang saat mandi 

dipantai. Legenda bidadari yang turun ke bumi dan menikah dengan 

manusia tersebar di beberapa wilayah Jepang. Dalam “Fudoki”, selain 

legenda di Shizuoka terdapat juga catatan tentang legenda tentang bidadari 

serta baju terbangnya di Prefektur Kyoto dan Prefektur Shiga. Selain itu, 

wilayah kepulauan Okinawa, Satto yang mendirikan Dinasti Satto dan 

memerintah kerajaan Ryukyu yang pada abad ke-14 dipercaya lahir dari ibu 

 
9 Fukuda, pp. 618-619 
10 Akimoto, pp. 447 
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seorang bidadari yang turun ke bumi dan menikah denganseorang nelayan 

yang bernama Okuma Ofuya. 

Legenda ini mirip sekali dengan cerita rakyat dari Jawa Timur 

yang mengisahkan seorang pemuda desa Jaka Tarub yang mencuri 

selendang terbang bidadari yang bernama Dewi Nawang Wulan dan 

menjadikan istrinya yang selanjutnya melahirkan anak perempuan yang 

bernama Dewi Nawangsih. Jaka Tarub dianggap juga sebagai leluhur raja 

raja Mataram. 

Sedangkan di pantai Indah Pohe yang ada di teluk Tomini 

Propinsi Gorontalo, ada sebuah batu besar yang berbentuk telapak kaki 

yang oleh masyarakat sekitar dipercaya sebagai bekas telapak kaki 

Lahilote. Dalam legenda, seorang pemuda bernama Lahilote menikahi 

bidadari yang bernama Boyilode Hulawa setelah mencuri baju terbangnya. 

Sang bidadari mengajak Lahilote tinggal di khayangan setelah 

mengembalikan baju terbangnya. Setelah sekian lama tinggal di 

khayangan, karena suatu sebab Lahilote harus turun ke bumi. Dan pantai 

Indah Pohe ini ini dipercaya sebagai tempat jatuhnya Lahilote dari 

khayangan. 

Contoh kisah legenda bertemakan heterolog-mariage yang lain 

adalah legenda dari prefektur Saga seperti dikisahkan dalam “Fudoki” 

dibawah ini . 

Seorang samurai yang bernama Sadehiko atas perintah kaisar 

Senka melakukan ekspedisi ke negeri Mimana 11 . Ketika Sadehiko tiba 

disebuah desa Shinohara, bertemu dan menikah dengan seorang _arall 

cantik yang bernama Otoshi Himeko. Karena harus melanjutkan 

perjalanan, Sadehiko memberikan sebuah cermin kepada istrinya akan 

 
11 Dalam catatan Kojien, Mimana adalah sebuah kerajaan kecil yang ada 

disemenanjung Korea sekitar abad ke 4-6 M. 
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tetapi sang istri tanpa sengaja menjatuhkan cermin itu kedalam sungai. Dan 

saat keberangkatan suaminya, Otoshi Himeko naik kesebuah bukit agar 

bisa memandang kepergian kapal suaminya dari jauh sambil melambaikan 

selendang. 

Lima hari setelah kepergian sang suami, seseorang yang mirip 

Sadehiko _arall setiap malam untuk bercinta dan pulang ketika fajar 

menjelang. Putri Otoshi Himeko merasa aneh, dan suatu malam dia 

mengikatkan benang pada lengan baju laki laki itu. Pada pagi harinya, 

ketika mengikuti benang itu sampailah pada sebuah telaga dan 

disampingnya terbujur seekor ular besar. Tiba tiba ular tesebut berubah 

menjadi manusia dan menyeret sang _arall kedalam telaga. Para dayang 

_arall memanggil penduduk desa, akan tetapi ketika mereka sampai di 

telaga, mereka hanya menjumpai kerangka manusia didasar telaga.12 

Sama halnya kisah legenda lainnya, legenda _arall Otoshi Himeko 

dari prefektur Saga inipun meninggalkan bukti-bukti yang masih bisa 

dilihat sampai saat ini. Misalkan sungai Kurikawa tempat _arall Otoshi 

Himeko menjatuhkan cermin dikenal dengan nama sungai Kagami no 

Watari yang artinya “Penyeberangan Cermin”, dan bukit tempat sang 

_arall mengantar kepergiaan suaminya di dinamakan bukit Hirefuri no 

Mine berarti “Lambaian Selendang”. Saat ini pun di gunung Kagamiyama 

ada sebuah telaga yang disebut Hebi Ike yang berarti “Telaga Ular” tempat 

sang _arall tenggelam dan dibagian selatan gunung ada sebuah makam 

yang oleh masyarakat sekitar dipercaya sebagai makam _arall Otoshi 

Himeko.  

Munculnya nama tokoh, latar belakang tempat dan penjelasan 

waktu (jaman) kejadian sebuah cerita seperti yang dikisahkan legenda 

 
12 Uegaki, pp. 330. 



35 

 

 

Suyanto : Heterolog-Marriage Dalam… 

diatas tidak bisa kita jumpai dalam cerita berbentuk dongeng. Bagi 

masyarakat pendukungnya, hal-hal tersebut berfungsi sebagai alat bukti 

bahwa legenda tersebut seakan akan benar-benar terjadi. 

 

4. Heterolog-Marriage Dalam Dongeng Jepang 

(1) Klasifikasi Heterolog-Marriage  

Secara umum cerita heterolog-marriage dibagi dalam dua jenis 

yaitu heterolog-husband (Iruimukoiri) dan heterolog-wife (Iruinyobo). 

Seiring dengan perkembangan penelitian _arallel, saat ini para peneliti 

foklor Jepang banyak sekali dilakukan pengklasifikasian cerita rakyat 

seperti Keigo Seki, Yoko Amemiya, Akira Fukuda, Mitsuo Kobori dll.  

Mitsuo Kobori dalam “Dobutsu no Oshikake Nyobo” membagi 

dongeng heterolog-marriage kedalam 5 jenis menurut struktur motif cerita 

13. 

① Dongeng tentang binatang atau makluk lainnya yang mencoba 

kawin dengan seorang gadis (manusia) akan tetapi mengalami kegagalan. 

Cerita seperti ini ditemukan dalam cerita Snake-huband, Monkey-husband, 

Kappa-husband dll. Pada umumnya jenis ini bercerita tentang seorang 

_arall bungsu yang pada awalnya setuju untuk kawin dengan binatang 

untuk memenuhi janji ayahnya. Akan tetapi berkat kecerdikannya berhasil 

mengusir maupun membunuh mereka. Dalam cerita rayat Jepang cerita 

jenis ini  adalah yang paling banyak ditemukan. 

② Dongeng tentang perkawinan antara manusia (perempuan) dengan 

Binatang atau makluk lainseperti yang ditemukan dalam cerita Dog-

husband. Berbeda dengan jenis sebelumnya, dalam cerita Dog-husband, 

motif perkawinan antar manusia dan binatang diceritakan secara jelas dan 

 
13 Kobori, pp.3-5. 
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keduanya hidup dengan bahagia. Beberapa cerita Dog-husband di Jepang 

berhubungan dengan legenda tentang asal usul leluhur suatu kelompok 

masyarakat.  

③  Dongeng tentang binatang atau lainnya yang menjelma menjadi 

seorang perempuan yang menjadi istri manusia. Akan tetapi karena suatu 

sebab wujud aslinya terbongkar sehingga keduanya berpisah. Cerita seperti 

dapat ditemukan pada cerita Snake-wife, Crane-wife, Fox-wife, dll. 

④  Dongeng tentang pemuda yang mencuri selendang atau baju 

terbang bidadari dan mengawininya. Akan tetapi karena istrinya 

menemukan kembali baju terbangnya, dia kembali ke kahyangan dan 

meninggalkan suaminya. Dalam cerita rakyat Jepang, cerita seperti ini 

kekategorikan pada jenis cerita Maiden-wife yang di Indonesia juga 

ditemukan dalam cerita Jaka Tarub.  

⑤  Dongeng tentang bidadari, binatang atau lainnya yang terpesona 

pada seorang pemuda yang punya keistimewaan. Cerita seperti ini dapat 

ditemukan dalam cerita bertipe Flute player-husband, maupun dalam 

variasi cerita yang ada di Maiden-wife dan Snake-wife. 

 

(2) Variasi Cerita Heterolog-Mariage Dalam Dongeng Jepang 

 Dalam “Mukashi Banashi Tsukan” sebuah _aralle dongeng Jepang 

berjumlah 29 jilid dan diterbitkan dari tahun 1977 hingga tahun 1990 yang 

juga dikenal sebagai _aralle terlengkap dan berisi catatan tentang dongeng 

dari seluruh wilayah Jepang. Hingga saat inipun menjadi sumber data yang 

sangat penting dalam penelitian foklor khususnya cerita rakyat Jepang. 

 Dalam catalog tersebut seperti telah disinggung diatas dongeng 

bertema ataupun bermotif heterolog-marriage bisa dibagi dalam dua 

kategori yaitu heterolog-husband dan heterolog-wife. Kedua kategori 
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terdiri dari berbagai tipe cerita yang masing-masing mempunyai variasi 

dalam bentuk sub-tipe seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

 

<1>Heterolog-Husband 

Dalam kategori ini adalah semua dongeng yang bertema maupun 

mengandung motif tentang binatang, siluman, atau atau jenis makluk 

lainnya mengawini seorang gadis (manusia). Dalam _aralle “Mukashi 

Banashi Tsukan”, jenis cerita seperti ini tercatat ada 2085 cerita yang 

terbagi dalam 18 tipe cerita bila dilihat dari dilihat dari jenis tokoh 

binatang maupun makluk asing yang muncul dalam cerita. Diantara tipe 

cerita tersebut yang paling banyak ditemukan adalah Snake-husband dan 

Monkey-husband. 

 Dongeng tentang Snake-husband tersebar diseluruh wilayah Jepang 

dalam berbagai variasi cerita. Dalam “Nihon Mukashi Banashi Shusei”, 

Seki Keigo mengklasifikasikan dongeng Snake-husband dalam dua sub-

tipe yaitu Odamaki-gata dan Mizugoi-gata. Kedua sub-tipe tersebut kurang 

lebih mempunyai alur cerita seperti dibawah ini. 

(Odamaki-gata) Seorang pemuda tampan yang tidak diketahui 

nama dan asal usulnya setiap malam masuk kekamar seorang gadis dan 

bercengkerama dengan akrab dan menghilang menjelang fajar. Orang tua 

gadis tersebut merasa heran dan  menyuruh anak gadisnya untuk 

menusukan jarum yang terikat dengan gulungan benang pada ujung lengan 

baju sang pemuda. Perintah orang tuanyapun dituruti, dan ketika pagi 

harinya terlihat benang yang terurai dan menuju keluar dengan melewati 

lubang kunci. Begitu arah benang itu diikuti, di tepi sebuah kolam terbujur 

seekor ular yang telah mati karena  tertancap jarum di badannya. 

Merekapun sadar bahwa pemuda tampan selama ini adalah penjelmaan 

seekor ular. 
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  (Mizugoi-gata) Ada seorang petani tua yang hidup dengan 3 orang 

anak gadisnya yang cantik. Dalam musim kemarau yang panjang dan 

sawah-sawah mengalami kekeringan, petani tersebut sambil berbicara 

dalam hati,”Seandainya ada seseorang yang bisa mengalirkan air 

kesawahku, akan aku berikan seorang putriku untuk menjadi istrinya”. 

Seketika itu muncul seekor ular dan menurunkan hujan sehingga sawah 

petani itu mendapat air yang belimpah. Sang ular menagih janji dan akan 

_arall menjemput calon istrinya pada waktu yang ditentukan.Ketiga anak 

gadisnyapun dipanggil dan diceritakan kejadian yang sebenarnya, akan 

tetapi _arall sulung serta kedua menolak, dan hanya _arall bungsu yang 

bersedia untuk menjadi istri sang ular. Sebagai syarat sang _arall bungsi 

minta disiapkan seribu buah hyotan dan seribu batang jarum. 

 Pada hari yang dinjanjikan seorang pemuda tampan penjelmaan 

ular _arall menjemput. Ketika tiba ditepi telaga, _arall bungsu minta untuk 

membawa seribu buah hyotan kedasar telaga. Sang ularpun menuruti 

permintaan _arall bungsu, akan tetapi bagaimanapun dia tidak bisa 

menenggalamkan hyotan hingga kehabisan tenaga. Saat itu _arall bungsu 

melemparkan jarum-jarum yang dibawa ke tubuh sang ular dan 

membunuhnya. Sang _arall bungsu kembali pulang dengan selamat dan 

hidup dengan aman dengan keluarganya. 

Meskipun Snake-husband secara umum dapat dibagi dalam dua 

sub-tipe diatas, masing-masing sub-tipe sendiri terdiri dari berbagai macam 

variasi struktur motif. Variasi seperti ini banyak dipengaruhi oleh legenda 

_aral dimana dongeng tersebut tersebar. Demikian juga dengan  sub-tipe 

Odamakigata yang secara garis besar mempunyai struktur motif sama 

dengan kisah mitologi Miwayama, dan para ahli foklor Jepang berpendapat 

bahwa Odamakigata adalah hasil dari difusi dari cerita mitologi ini. Akan 

tetapi dilihat dari dongeng yang tersebar di wilayah Honshu dan wilyah 
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selatan seperti Kyushu dan kepulauan Okinawa, sub-tipe yang sama 

berkembang menjadi cerita yang berbeda. 

Sementara itu, sama halnya dengan Snake-husband, dongeng 

Monkey-husband pun tersebar luas diseluruh Jepang. Struktur motif yang 

paling banyak ditemukan adalah bersub-tipe Mizugoi-gata, yang 

mempunyai banyak kesamaan dengan Snake- husband terutama pada 

bagian awal cerita. 

 Ada seorang petani tua yang hidup dengan 3 orang anak gadisnya 

yang cantik yang tanpa sengaja berjanji pada seekor kera untuk 

memberikan salah satu putrinya jika sang kera mengairi sawahnya yang 

kekeringan. Putri sulung dan tengah menolak, sedangkan _arall bungsu 

setuju untuk menjadi istri kera. Saat kera _arall untuk menjemput, _arall 

bungsu membawa cermin dan menyuruh kera memikul sebuah guci air.  

Pada hari yang dinjajikan _arall bungsu membawa cermin pergi mengikuti 

kera. Saat tiba disebuah jembatan yang dibawahnya mengalir sungai yang 

dalam, _arall bungsu menjatuhkan cermin dan meminta sang kera untuk 

mengambilnya. Sang kera dengan tetap memanggul guci air menuruti 

permintaan calon istrinya, akan tetapi begitu masuk kedalam sungai 

terseret arus sungai deras dan akhirnya tewas tenggelam. Putri bungsu 

kembali pulang kerumah dan hidup dengan tenang. 

 Dalam tiga contoh dongeng heterolog-husband diatas, meskipun 

masing-masing cerita mempunyai alur cerita maupun struktur motif yang 

berbeda terlihat juga beberpa persamaaan terutama pada bagian akhir 

cerita. Dalam herolog-husband, tokoh binatang yang akan memperistri 

_arall bungsu dengan pada umumnya berakhir dengan tragis. Akhir cerita 

tragis pada tokoh cerita seperti ini merupakan karakteristik dongeng 

Jepang dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan dongeng eropah 

dengan tema yang sama. 
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 Selain itu, dalam hal motif tranformasi dari binatang ke manusia 

atau sebaliknya juga ada berbedaan yang besar jika _arallel_g dengan 

dongeng Eropa. Dongeng Eropa, seperti dalam “Beauty and the Beast” 

atau “The Frog Prince”, tokoh bintang yang muncul adalah penjelmaan 

manusia yang terkena kutukan  atau sihir sehingga berwujud binatang. Dan 

karena suatu hal, kutukan tesebut hilang dan sang tokoh binatang kembali 

menjadi wujud manusia dan cerita berakhir dengan bahagia.  

 Sebaliknya dalam dongeng Jepang, _arall tidak pernah ditemukan 

motif transformasi akibat sebuah kekuatan sihir atau kutukan. Dengan kata 

lain, tokoh binatang yang muncul adalah binatang sebenarnya yang 

menpunyai kemampuan berubah wujud ke manusia dengan bebas. Dalam 

dongeng Jepang, motif tentang binatang yang bertransformasi ke manusia 

tidak terbatas pada cerita bertema heterolog-marriage saja akan tetapi 

tersebar luas dalam berbagai tipe cerita. 

 

<2>Heterolog-Wife 

Sama halnya dengan heterolog-husband, heterolog-wifepun, juga 

tersebar dalam berbagai variasi cerita baik dalam penokohan maupun 

variasi struktur motif cerita. Dalam “Nihon Mukashi Banashi Tsukan” 

tercatat 1755 cerita yang dapat dikategorikan dalam dongeng heterolog-

wife. Dari jumlah tersebut dapat dibagi dalam 37 tipe cerita sesui dengan 

jenis tokoh binatang atau makhluk lainnya yang muncul. 

Selanjutnya diketahui juga ada beberapa cerita yang mempunyai 

penyebaran luas diwilayah kepulauan Jepang seperti tipe cerita Snake-

wife, Fox-wife, Crane-wife dan Maiden-wife. Secara garis besar struktur 

motif maupun alur cerita masing- masing tipe diatas adalah sebagai 

berikut. 
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(Snake-wife). Seorang pemuda saat dalam perjalanan pulang 

menjumpai beberapa anak sedang memainkan seekor ular kecil yang 

sedang sekarat. Pemuda tersebut membeli ular tersebut dan 

melepaskannya. Beberapa hari kemudian, seorang wanita cantik _arall 

bertamu kerumah dan singkat cerita mereka menjadi suami istri dan hidup 

bahagia.  

Setelah sekian lama sang istri hamil dan tibalah waktu melahirkan. 

Sang istripun masuk kedalam kamar tapi sebelumnya ia melarang 

suaminya untuk melihat kedalam kamar selama proses kelahiran. 

Suamipun menyanggupinya, akan tetapi karena didorong rasa ingin tahu 

dia melanggar larangan istrinya dan melihat kedalam kamar ada seekor 

ular besar sedang menyusui seoarang bayi yang baru dilahirkan. Sang istri 

merasa malu telah dilihat wujud aslinya, setelah memberitahu bahwa ia 

adalah ular yang pernah diselamatkannnya dan _arall untuk membalas 

budi. Setelah berpesan untuk merawat bayi dengan baik, sang istri pergi 

menghilang. 

(Fox-wife). Seorang pemuda menyelamatkan seekor rubah betina 

dari kejaran pemburu. Beberapa hari kemudian, seorang wanita cantik 

_arall bertamu kerumah dan singkat cerita mereka menjadi suami istri dan 

hidup bahagia dan lahirlah seorang anak laki-laki. Suatu hari sang anak 

mememberitahu ayahnya bahwa ia melihat ibunya menyapu lantai dengan 

menggunakan ekor. Kepada suaminya, sang istri menceritakan bahwa ia 

adalah rubah betina yang telah diselamatkan, dan _arall untuk membalas 

budi, karena wujud aslinya sudah diketahui, ia tidak bisa hidup bersama 

manusia. Setelah berpesan kepada sang suami untuk merawat anakya dia 

pergi menghilang. 

 (Crane-wife). Seorang pemuda miskin menolong seekor bangau 

yang terjerat perangkap pemburu. Beberapa hari kemudian, _arall seorang 
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wanita cantik kerumah sang pemuda dan keduanya menjadi suami istri. 

Sang istri menenun selembar kain yang sangat indah, dan ketika dijual ke 

kota laku dengan harga yang sangat mahal. Sejak saat itu mereka hidup 

dengan berkecukupan. Akan tetapi sifat tamak sang suami muncul, dan 

meminta istrinya untuk menenun lagi. Sang istri dengan berat hati 

menyanggupinya dengan syarat tidak boleh dilihat selama menenun. Akan 

tetapi sang suami melanggarnya, begitu dia melihat didalam kamar ada 

seekor burung bangau sedang mencabuti bulu-bulunya untuk menenun. 

Karena terlihat wujud aslinya, sang bangaupun terbang menghilang.   

Dari alur cerita, khususnya bagian awal masing-masing contoh 

dongeng diatas terlihat satu kemiripan. Diawali dengan kisah seorang 

pemuda yang menyelamatkan seekor binatang cerita tersebut berkembang 

dalam suatu kisah balas budi, dengan munculnya motif transformasi 

binatang menjadi seorang wanita cantik untuk menjadi istri pemuda 

penolongnya. Alur kisah seperti ini tidak terbatas pada tiga contoh 

dongeng diatas melainkan menjadi pola umum cerita heterolog-wife. 

Begitu pula pada bagian akhir, meskipun untuk sementara waktu 

pasangan heterolog-marriage ini hidup dengan bahagia, karena sang suami 

melanggar larangan istrinya atau suatu sebab sang suami mengetahui 

wujud asli sang istri keduanya terpaksa berpisah. Berbeda dengan dongeng 

heterolog-husband dimana manusia melakukan penolakan pada tokoh 

binatang yang akan menjadi suaminya, didalam heterlog-wife justru 

terlihat sebaliknya. Secara umum, sang istri merasa malu karena wujud 

aslinya terbongkar dan tidak bisa hidup bersama lagi dengan suami dan 

anaknya yang berwujud manusia.  

Satu-satunya dongeng heterolog-wife yang mempunyai alur 

maupun struktur motif yang berbeda adalah tipe cerita Maiden-wife. 

Sebagian besar peneliti folkor Jepang berpendapat bahwa dongeng ini 
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adalah hasil difusi dari legenda Hagoromo seperti yang telah disinggung 

diatas. 

Dibandingkan dengan tipe cerita lain, didalam Maiden-wife tidak 

ada motif tranformasi, jadi tokoh bidadari tetap dalam wujud aslinya dari 

awal hingga akhir cerita. Begitu pula diakhir cerita, meskipun secara 

umum perkawinan antara manusia dan bidadari berakhir ketika sang 

bidadari mendapatkan lagi baju terbangnya kembali pulang ke khayangan. 

Akan tetapi beberapa diantaranya ditemukan juga kisah tentang bidadari 

yang tidak pulang kembali  ke khayangan melainkan menetap dibumi. 

Misalkan dalam legenda Hagoromo yang terdapat di prefektur Kyoto, 

bidadari tidak kembali ke khayangan melainkan menetap dan bersemayam 

di kuil Nagu Jinja dan disembah sebagai dewa pelindung.  

 

5. Kesimpulan 

 Dari beberapa cerita rakyat Heterolog-marriage baik dalam bentuk 

legenda maupun dongeng, dapat kita diketahui beberapa karakteristik dari 

cerita rakyat Jepang. Seperti telah disinggung diatas, dalam motif 

transformasi dimana tokoh binatang bisa dengan bebas berubah wujud ke 

manusia dan kembali lagi ke wujud asalnya. Demikian pula dengan cerita 

yang berakhir tragis pada tipe cerita heterolog-husband maupun kisah 

bepisahnya pasangan suami istri akibat wujud asli sang istri terbongkar 

pada heterolog-wife. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa dalam cerita 

rakyat Jepang tidaklah ada kisah yang berakhir bahagia seperti yang 

banyak terdapat pada cerita rakyat eropah.  

Kemudian, jika kita perhatikan pada alur maupun struktur motif 

yang ada, baik dalam bentuk dongeng, legenda maupun kisah mitologi, 

banyak diantaranya terdapat kemiripan. Dalam cerita rakyat Jepang, 
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kemiripan seperti ini tidak terbatas pada cerita  heterolog-marriage saja, 

melainkan banyak juga ditemukan pada tipe-tipe cerita yang lain.  

Banyak ahli foklor berpedapat bahwa banyaknya persamaan 

struktur motif yang ada pada cerita rakyat baik dalam bentuk dongeng 

maupun legenda dengan kisah-kisah mitologi ini adalah akibat dari hasil 

proses difusi yang terjadi pada mitos. Misalnya, pendapat dari Yanagita 

Kunio yang juga disebut sebagai bapak foklor Jepang mengatakan bahwa, 

“Mitos adalah kisah yang dipercaya oleh masyarakat pendukungnya, dan 

dari mitos tersebut terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang berisi 

_arall keunikan, kelucuan masuk kedalam dongeng, sedangkan bagian 

kedua yang berisi _arall kebenaran masuk kedalam legenda” 14. 

Pendapat Yanagita ini sesuai dengan teori Grimm yang 

menyatakan bahwa dongeng adalah berasal dari kisah mitologi yang 

mengalami kerusakan, dan dalam prosesnya _arall-unsur yang mengadung 

sejarah akan berdifusi kedalam legenda, sedangkan _arall-unsur puitisnya 

akan membentuk cerita dongeng. 

Sebenarnya teori diatas bukanlah satu-satunya teori yang 

menjelaskan hubungan antara mitos dan dongeng. Diantara peneliti folkor 

percaya bahwa dongeng bukanlah hasil difusi cerita mitos karena justru 

dongeng lebih dulu lahir daripada mitos. Adapula yang perpendapat bahwa 

mitos, legenda dan dongeng bukanlah lahir dari sebuah difusi melainkan 

ketiganya bersifat _arallel dan sejajar. 

Terlepas dari teori tentang hubungan antara mitos dan dongeng 

diatas, jika kita lihat cerita dongeng, legenda dan kisah mitologi Jepang 

didalamnya sangat banyak terdapat kesamaan baik alur cerita maupun 

komposisi motif. Hal ini membuktikan diantaranya terdapat suatu 

 
14 Yanagita, pp. 6.  
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hubungan yang sangat erat dan menjadikan karakteristik sendiri pada cerita 

rakyat Jepang yang membedakan dengan cerita rakyat dari wilayah 

kebudayaan lain. 
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ANALISIS PEMAKAIAN BAHASA LAKI-LAKI DAN BAHASA 

PEREMPUAN DALAM KOMIK SHINCHAN VOLUME 10 

 

Rainhard Oliver 

(Dosen STBA JIA, Bekasi) 

 

Abstraksi 

Pemakaian bahasa laki-laki dan bahasa perempuan dibedakan dalam 

bahasa Jepang, lain halnya dengan bahasa Indonesia, laki-laki dan 

perempuan dapat berkata dengan bahasa yang sama, tanpa harus 

meninggikan atau merendahkan salah satu. Kebudayaan Jepang yang 

menganggap bahwa status perempuan berada di bawah laki-laki 

mempengaruhi interaksi bahasa yang digunakan laki-laki dan bahasa yang 

digunakan oleh perempuan. Pada waktu berbicara perempuan 

menggunakan kata yang lebih sopan dari pada laki-laki, misalnya: laki-laki 

pada waktu berbicara pada orang yang lebih tinggi kedudukannya, cukup 

dengan memakai kata watashi (saya) untuk menunjuk dirinya, sedangkan 

perempuan menggunakan atashi (saya) karena perempuan menganggap 

watashi (saya) adalah kata yang plain atau biasa, tetapi merupakan kata 

yang sopan bagi laki-laki. Sehingga laki-laki cenderung menggunakan kata 

boku (saya), pada waktu berkomunikasi dengan orang yang sudah akrab 

atau sederajat, sedangkan perempuan menggunakan watashi (saya). 

Pembelajar bahasa Jepang pun masih ada yang menganggap bahwa 

pemakaian kata boku (saya) dirasa kurang sopan, padahal boku (saya) 

merupakan ragam bahasa laki-laki yang menunjuk pada identitas 

penuturnya. Pembicaraan pada situasi yang informal menjadi kaku, apabila 

menggunakan bahasa yang berlebih sehingga, pesan dan tujuan yang ingin 

disampaikan pun menjadi tidak dimengerti oleh lawan bicara. Sedangkan 

dalam _ocial_ni_ kedua laki-laki dan perempuan dapat menggunakan 

Anata. Anata digunakan untuk sesuatu yang sangat terbatas. Dapat 

digunakan oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Seorang 

guru dapat memanggil siswanya dengan anata, tetapi siswanya tidak dapat 

memanggil gurunya dengan anata. Anata juga digunakan oleh perempuan 

yang usianya sama, sedangkan laki-laki menggunakan kimi atau omae 

(Mizutani, 1988 : 24). Tetapi dalam pemakaian tidak perlu berlebihan 

seperti mengutarakan sesuatu kepada atasan anata sama no gohon o haiken 
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shimashita, karena kita sedang berbicara dengan dia (atasan) cukup dengan 

gohon o haiken shimashita (Nihongo Guraku Bu, 2002 : 58-59). 

 Bahasa laki-laki dan bahasa perempuan mempunyai perbedaan 

dalam pemakaiannya seperti telah diterangkan di atas. Dalam pemakaian 

partikel pun mempunyai perbedaan. Karena kurangnya pemakaian partikel 

dalam bahasa Indonesia, menjadi suatu hal yang sulit bagi pembelajar 

bahasa Jepang dalam mempelajarinya. Partikel atau joshi dibedakan lagi 

menjadi shuujoshi atau partikel akhir. Partikel akhir inilah yang menjadi 

_ocia khas kata yang dapat mengidentifikasi siapa atau orang yang 

menuturkannya (laki-laki atau perempuan). Dengan demikian jelaslah 

bahwa banyak hal yang harus diketahui atau dipahami dalam mempelajari 

bahasa. Dengan mengerti dan mencoba memahaminya dapat memudahkan 

kita dalam berinteraksi dengan penutur aslinya (orang yang menggunakan 

bahasanya). Dengan kata lain, mempelajari bahasa asing secara tidak 

langsung kita juga dipaksa atau dituntut untuk mempelajari kebudayaan 

_ocial tersebut. 

 

A. Pendahuluan 

Untuk menjalin dan mempererat hubungan dengan orang lain 

seperti guru, dosen, orang tua, teman sebaya dan lain-lain, tidak lepas dari 

komunikasi. Komunikasi yang baik dengan pemakaian kata-kata yang 

tepat secara tidak langsung dapat menimbulkan simpati lawan bicara dan 

komunikasi pun berjalan dengan baik. Sebab komunikasi dapat 

tersampaikan dan dimengerti oleh lawan bicara. Sebaliknya, komunikasi 

tidak akan berjalan dengan baik apabila menggunakan bahasa yang 

berlebihan sehingga suasana menjadi berubah (terlalu kaku) dan pesan 

serta tujuan yang ingin disampaikan pun tidak dimengerti oleh lawan 

bicara.                                                                                 

 Di semua negara pasti mempunyai bahasa sopan. Begitu juga dalam 

bahasa Indonesia, dimana bahasa sopan dapat terlihat jelas pada bahasa-

bahasa daerah yang  mempunyai  tingkatan bahasa dari yang sopan sampai 

bahasa sehari-hari yang dipakai. Pemakaian bahasa sopan dalam bahasa 
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Jepang dapat dilihat dari semakin banyaknya kata-kata yang dipakai atau  

semakin panjang maka kata-kata tersebut biasanya adalah kata-kata yang 

sopan .                 

Dalam percakapan sehari-hari (situasi informal) biasanya 

menggunakan bahasa-bahasa yang lebih pendek atau disingkat misalnya, 

Doko e ikimasuka ? Menjadi Doko e iku ? Pemakaian bahasa Jepang antara 

laki-laki dan perempuan juga berbeda misalnya, Ii nee (bahasa laki-laki) Ii 

wa nee (bahasa perempuan) (Mizutani, 1988 :18). Bahasa juga mencirikan 

orang yang menggunakannya, kita dapat mengetahui dari mana orang itu 

berasal dengan memperhatikan gaya bahasa maupun kata-kata yang 

dipakai, kita dapat menebak atau memperkirakan seseorang itu, dimana ia 

berinteraksi atau bergaul dalam suatu lingkungan atau komunitas tertentu. 

Dalam mempelajari suatu bahasa, biasanya orang akan cenderung 

belajar ke arah percakapan yang formal terlebih dahulu. Hal itu dilakukan 

agar pada waktu berbicara dengan seseorang yang memakai bahasa 

tersebut kita tidak salah berbicara atau terlihat tidak sopan. Misalnya orang 

luar negeri yang mempelajari bahasa Indonesia mereka berkomunikasi 

dengan bahasa yang sangat lengkap, sehingga terdengar sangat kaku. 

Namun di satu sisi dengan mengetahui bahasa sehari-hari di suatu negara 

akan memudahkan kita dalam berkomunikasi.     

Dalam bahasa Jepang, pemakaian bahasa dalam hubungan interaksi 

sehari-hari berbeda antara laki-laki dan perempuan. Begitu pula tingkat 

atau derajat seseorang dapat terlihat dari kata-kata yang dipergunakan, 

ironis sekali bahwa pemakaian kata atau bahasa antara laki-laki dan 

perempuan sangat berbeda. Jepang menganggap kedudukan wanita jauh di 

bawah pria, semuanya itu dapat terlihat dari huruf atau tulisan Jepang, 

hampir setiap kata yang tidak baik dilambangkan dengan huruf/kanji (女) 

seperti pada yasui yang berarti murah dan kashimashii yang berarti gaduh, 
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cerewet. Bahkan dalam ‘woman words what Japanese words say about 

women ‘ (Cherry, 1987 : 108) kata gookan yang berarti 

memperkosa/mencabuli, kan adalah kanji (姦) kashimashii yang ‘berarti 

kelemahan atau penggodaan, kan adalah karakter yang sangat dikenal 

sebagai praktek-praktek diskriminasi’. 

 

B. Pembahasan 

1.  Pengertian Bahasa Laki-Laki dan Bahasa Perempuan 

Di Indonesia kita tidak mengenal bahasa laki-laki dan bahasa 

perempuan, bahasa yang kita pakai sehari-hari dengan teman, guru, dosen, 

atasan, bawahan, bahkan orang tua, semua dipakai oleh laki-laki dan 

perempuan. Namun, dalam bahasa Jepang kita akan dengan mudah 

mengetahui siapa (laki-laki atau perempuan) yang mengatakan atau 

menuturkannya terutama apabila kita membaca komik atau novel Jepang. 

Sebagai contoh kata-kata yang digunakan oleh laki-laki atau 

perempuan : 

 

Laki-laki    Perempuan 

meshi     gugo 

shio     shiromono 

koi     komozi 

hutamono    ohuta 

kami     kumo 

yamai     omoomoo, omooki 

 

 (Shibamoto 1985 : 29-30) 
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tukemono    okookoo 

mizu     ohiya 

umai/oishii    oishii 

kuu/taberu    taberu 

bentoo     obentoo 

kane     okane 

hasi     ohasi 

hon     gohon 

 

(Shibamoto 1985 : 55) 

 

Pemakaian bahasa laki-laki dan perempuan cenderung bersifat 

informal, karena komunikasi dengan pemakaian bahasa ini biasanya 

dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dengan orang yang sudah 

akrab atau dekat. Bahasa wanita (feminine language) adalah sebuah variasi 

bahasa Jepang, yang biasa disebut joseigo atau onna kotoba, yang secara 

khusus dipakai oleh kaum wanita sebagai suatu refleksi feminitas mereka. 

Keberadaan gaya bahasa yang secara tegas membedakan jenis kelamin 

tersebut merupakan karakteristik bahasa Jepang (Sudjianto, 2004 : 204). 

Sedangkan bahasa Jepang adalah bahasa yang dipakai oleh 

sekelompok orang yang tinggal di wilayah _ocial tersebut terutama sebagai 

bahasa ibunya yang memiliki berbagai macam dialek (Sudjianto, 2004 : 5). 

Ragam bahasa pria berbeda dengan ragam bahasa wanita, pria cenderung 

menunjukkan maskulinitasnya, yang mempunyai citra diri yang kuat, 

tegas, berani, dan lain sebagainya. 
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2. Partikel – Partikel yang Digunakan oleh Laki-laki dan 

Perempuan 

Partikel akhir atau shuujoshi adalah partikel (joshi) yang dipakai 

pada akhir kalimat atau pada akhir bagian kalimat untuk menyatakan 

ekspresi pembicara, larangan, pertanyaan atau keragu-raguan, harapan atau 

permintaan, penegasan, perintah, dan sebagainya. Partikel-partikel yang 

termasuk kelompok shuujoshi adalah ka, kashira, ke/kke, nee, no, wa, ze, 

zo, na, naa, yo, tomo, sa, dan ne (Sudjianto, 1999 : 123 – 124). 

 

1. Partikel zo 

 Dalam komik Shinchan yang penulis teliti, Shinchan menggunakan 

shuujoshi « zo » pada waktu meminta perhatian lawan bicara. Seperti 

dalam kalimat : 

ドロボーさん かもしれないぞ。(Usui, 1992 : 27)  

Doroboosan kamoshirenai zo. 

‘Jangan-jangan pencuri’ 

Di dalam buku  Nihongo no Joshi dijelaskan tentang penggunaan partikel 

ini : 

partikel ini banyak digunakan oleh laki-laki, diucapkan di akhir kalimat 

a. Bergumam tentang sesuatu yang dirasakan atau dilihat contoh 

sebagai berikut. 

1) これはうまくいったぞ。 

Korewa umaku ittazo. 

‘Ini berjalan dengan baik, lho !’ 

2)  これは何かおかしいぞ。 

 Korewa nanika okashizo. 

 ‘Hal ini apa yang aneh ya ?’ 
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b.  Meminta perhatian pada lawan bicara dengan sedikit ungkapan 

keras atau mengejutkan, contoh : 

1) いくぞ。 

 Iku zo. 

 ‘Ayo pergi !’ 

2) しごとがおそすぎるぞ。 

 Shigoto ga ososugiru zo. 

 ‘Kerja anda terlalu lamban.’ 

c. Apabila sebelum partikel “zo” mengikuti verba bantu “u/yo” 

menunjukkan arti ungkapan ketidaksetujuan.  

1)  人間のあすのいのちなど、だれがほしょうすることが

できようぞ。 

 Ningen no asu no inochinado, dare ga hoshoo suru koto ga 

dekiyoo zo. 

 ‘Siapa yang akan sanggup menjamin nasib manusia hari 

esok.’ 

2)  そんなばかげたことが、どうして許されようぞ。 

 Sonna bakageta koto ga, dooshite yurusareyoo zo. 

 ‘Mengapa hal yang bodoh seperti itu dibiarkan saja?’ 

 (Sugihartono, 2001 : 162 – 163). 

Dengan demikian partikel “zo” merupakan ragam bahasa yang 

biasa digunakan oleh  laki-laki. 

 

2. Partikel naa – na 

Partikel “naa – na” di dalam komik Shinchan, digunakan oleh 

Shinchan dan Misae (ibu Shinchan). Mungkin akan sulit untuk mengetahui 

siapa pembicara (laki-laki atau perempuan) pada waktu kita sedang 
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mendengarkan radio, tetapi mungkin kita akan mendapat maksud atau 

nuansa yang berbeda kalau digunakan oleh seorang perempuan, karena 

partikel ini identik digunakan oleh seorang laki-laki, seperti pada kalimat 

berikut. 

Shinchan :  ほうよかったですなあ。 

  Hoo yokatta desu naa. 

‘Wah, syukurlah’. (pada waktu berbicara dengan petugas 

stasiun). (Usui, 1992 : 17). 

 (Fukuda, 1995 : 98 – 99) dalam T-shirt Japanese Versus Necktie 

Japanese Two Levels of Politeness menjelaskan dan memberikan contoh 

tentang partikel “na” sebagai berikut. “na” biasanya digunakan oleh 

seorang pria dalam percakapan sehari-hari. Tetapi sekarang pun terkadang 

terdengar dari wanita-wanita muda, tetapi itu masih terdengar agak kasar di 

telinga laki-laki. Pengucapan naa/na _ocial arti lebih kuat, partikel ini 

biasanya timbul di akhir kalimat dan mempunyai 4 macam cara. 

a. Emosi, ekspresi kegembiraan, kesedihan, dan penyesalan. 

b. Ekspresi suatu harapan atau keinginan. 

c. Persetujuan tentang suatu pendapat dan opini. 

d. Keinginan untuk mencari persetujuan dari pendengar. 

Dari no (1) sampai dengan (3) perempuan menggunakan partikel 

« wa », dan no (4) biasanya menggunakan « ne » atau « wa ne ».  

a. きょうはいい天気だな。 

Kyoo wa ii tenki dana. 

‘Hari ini cuacanya cerah.’ 

b. 早くかぜが治るといいな。 

Hayaku kaze ga naoru to ii na. 

‘Kalau flu nya cepat sembuh, enak ya’ 
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 ‘Oh, saya sangat lelah, mari kita istirahat sebentar.’ 

Partikel “na” dipakai oleh laki-laki dan perempuan dalam percakapan 

sehari-hari.  

Laki-laki/perempuan : そうかな。 

 Sookana. 

‘Oh ya.’ 

またあったな。 

Mata attana. 

‘Bertemu lagi, ya.’ 

(Todd dan Geers, 2004 : 9) 

Partikel “na” dalam Introduction to Intermediate Japanese an 

Integrated Course dijelaskan sebagai suatu partikel yang digunakan oleh 

laki-laki dan perempuan untuk berbicara kepada diri sendiri (bergumam) 

(Mizutani, 1988 : 43). 

 

3. Partikel ze 

Partikel ini banyak digunakan oleh laki-laki kepada lawan bicara 

yang dianggap sederajat dan sudah akrab. 

a. Meminta perhatian kepada lawan bicara/meminta tanggapan atau 

tindakan dari lawan bicara. 

1) こうちゃをもういっぱいたのむぜ。 

Koocha o moo ippai tanomu ze. 

‘Tolong minta air segelas lagi’ 

2) あの人にいくら言ったってむりだぜ。 

Ano hito ni ikura ittatte muri daze. 

‘Mengatakannya kepada dia berkali-kali pun, percuma saja’ 

b. Pembicara sedikit merendahkan lawan bicara. 
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1) 知りませんぜ、止める。 

Shirimasen ze, tomeru. 

‘Saya’ tidak tahu ya ? ‘kita’ hentikan saja !’ 

2) そんなにかくしても、もうみんながしっています

ぜ。 

Sonna ni kakushitemo, moo minna ga shitte imasu ze. 

‘Walaupun disembunyikan, semuanya sudah tahu.’ 

 (Sugihartono, 2001 : 161). 

Contoh yang ada di dalam komik Shinchan sebagai berikut : 

1) 沖に行ってみようぜ。(laki-laki) 

Oki ni itte miyooze. 

‘Mari kita coba pergi ke lepas pantai yang lebih jauh’. 

(Usui, 1992 : 56). 

2) 食いにげらしいぜ。(laki-laki) 

Kui nigerashiize.  

‘Sepertinya makan dulu lalu pergi’. (Usui, 1992 : 32) 

 

4. Partikel sa 

Partikel ini banyak diungkapkan oleh laki-laki, apabila sebelum 

partikel berupa nomina, maka partikel “sa” adalah pengganti “da/desu”. 

a. Menyatakan hal yang sekiranya dianggap sepele, bukan hal yang 

penting.  

これも人間のじゅみょうさ。 

Kore mo ningen no jumiyoosa. 

‘Ini pun nasib manusia’ 
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b. Apabila digunakan bersama dengan kata _ocia, menunjukkan 

bahwa pembicara ingin mempertegas atau mempertanyakan sikap 

ucapan lawan bicara. 

そんなに遅くまで、いったいなんのしごとがあるのさ。 

Sonna ni osoku made, ittai nan  no shigoto ga aru no sa. 

‘Sampai larut malam begitu, ada kerja apa ?’ 

 (Sugihartono, 2001 : 160). 

 

Contoh yang ada di dalam komik Shinchan sebagai berikut : 

1) こんなだったりするのさ。(laki-laki) 

 Konna dattari suru no sa. 

 ‘Begini melakukannya ?’ (Usui, 1992 : 13). 

2) きょうは外回りだったんだけど早く終わってさあ。

(papanya Shinchan). 

 Kyoo wa soto mawari dattan dakedo hayaku owattesaa. 

 ‘Hari ini karena tugas luar sudah selesai jadi cepat pulang’ 

(Usui, 1992 : 29).  

 

5.  « Kashira » 

Kashira dapat ditambahkan di akhir kalimat bahasa perempuan dan 

mempunyai lima arti yang mengikutinya. Kashira sama dengan 

kana/kanaa dalam bahasa laki-laki. 

a. Untuk mengekpresikan kesangsian atau ragu-ragu, pada waktu 

berbicara kepada diri sendiri. Penggunaan ini sering dengan nada 

yang mengandung emosi, terutama semacam kebetulan, 

kekaguman, serta perasaan kuatir atau peduli.  

かさを持って行かなくて大丈夫かしら。 
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Kasa o motte ikanakute daijoobu kashira. 

‘Sepertinya saya tidak membawa _ocial juga tidak apa-apa?’ 

b. Untuk menanyakan pertanyaan. 

 マーケットは何時に開くかしら。 

 Maaketto wa nanji ni aku kashira. 

 ‘Jam berapa _oci buka?’ 

c. Untuk memberikan dorongan yang lemah lembut atau untuk 

memohon persetujuan dari lawan bicara. 

 そろそろ寝ようかしら。 

 Sorosoro neyoo kashira. 

 ‘Ayo, mari kita segera tidur’ 

d. Pada saat digunakan dengan nan to atau nante sebagai seruan 

keterkejutan atau kekaguman sama dengan  “bagaimana” atau 

“apa ー !” 

 この犬、何てかわいのかしら。 

 Kono inu, nante kawai no kashira. 

 ‘Wah, anjing yang lucu !’ 

e. Sebagai bahasa lain, bentuk _ocial_n (nai kashira) dapat 

mengekspresikan harapan yang positif. 

 早くバスが来ないかしら。 

 Hayaku basu ga konai kashira. 

 ‘Apakah bis akan segera _ocial ?’ 

 (Fukuda, 1995 : 14-15) 

 

  Di dalam komik partikel ini digunakan oleh Misae. 

 あの子洗たく物取り込んでくれたかしら。 

(Usui, 1992 : 44) 
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 Ano ko sentaku buttori konde kureta kashira. 

 ‘Anak itu (Shinchan) mengangkat jemuran ngak, ya ?’ 

 

6. Partikel “wa, wane, dan wayo” 

 Partikel ini umumnya ditambahkan di akhir kalimat ragam bahasa 

wanita. Mereka menambahkan emosi “lembut” penegasan yang kuat dan 

sebatas pada percakapan informal. Wa memberikan penekanan kepada 

lawan bicara tentang pernyataan yang tegas, keputusan, pendapat, perasaan 

terkejut sekalipun dengan nuansa yang sangat lembut dengan “sentuhan 

feminitasnya”. 

 ねえ、見て、雪が降ってきたわ。 

 Nee, mite, yuki ga futte kita wa. 

 ‘Lihat, salju turun’ 

 あなたに会えて本当にうれしかったわ。 

 Anata ni aete hontoo ni ureshikatta wa. 

 ‘Saya sangat senang dapat bertemu dengan kamu’ 

 Wane memberikan penekanan yang sama tetapi cenderung untuk 

meminta persetujuan dari lawan bicara. Wane dapat juga digunakan untuk 

mengekspresikan kekaguman. 

 けさはずいぶん冷えるわね。 

 Kesa wa zuibun hieru wane.  

 ‘Wah, tadi pagi dingin sekali, ya’ 

 Wayo  digunakan untuk mengekspresikan opini seseorang yang 

sangat pasti, supaya mendapatkan perhatian dari orang lain atau 

meyakinkan mereka akan sesuatu hal. Ini digunakan semata-mata oleh 

seorang wanita. Pria menyamakan/menggunakan dengan partikel yo. 

 おゆがわいてるわよ。 
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 Oyu ga _ocial wayo. 

 ‘Airnya mendidih.’ 

   (Fukuda, 1995: 81-82) 

 Dalam komik Shinchan, partikel-partikel ini digunakan oleh 

seorang perempuan dan Misae. 

a. しんのすけたいぶがくどいわね。(Usui, 1992 : 33) 

Shinnosuke taibu ga kudoi wane. 

  ‘Shinosuke (Shinchan) rambutmu sudah panjang’ (Misae) 

b. ちょっと味付けがくどいわね。(Usui, 1992 : 40) 

Chotto ajitsuke ga kudoi wane 

     ‘Rasanya sedikit kurang pas’ 

c. 雨ふってきたら洗たく物たのむわよ。(Usui, 1992 : 43) 

Ame futte kitara sentaku mono tanomu wayo. 

    ‘Kalau hujan, tolong jemurannya, ya’ (Misae) 

d. そのかわりチョコビたのむわよ。(Usui, 1992 : 43) 

Sono kawari chokobi tanomu wayo. 

    ‘Sebagai penggantinya saya minta coklat’ (Shinchan) 

    Shinchan menggunakan partikel ini untuk meledek ibunya 

supaya pulang cepat 

e. あんな寝相の悪いやつと同じ部屋でねてられんわ。(Usui, 

1992 : 19) 

Anna nezoo no warui yatsu to onaji heya de neteraren wa. 

   ‘Jika cara tidurnya seperti itu di kamar yang sama, tentu tidak 

bisa tidur’(Misae)  
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7. Partikel “no, noyo, dan none” 

Partikel ini fungsi dasarnya menghubungkan nomina dengan 

nomina, tetapi dalam sebuah kalimat bisa memiliki banyak fungsi dan arti 

tergantung intonasi pengucapannya. 

a. Menunjukkan perasaan pembicara (biasanya wanita) yang 

diletakkan di akhir kalimat terkadang dengan noyo tetapi untuk 

mempertegas arti kalimat lebih sering digunakan no.  

1) 私きょうはいかないつもりなの。 

 Watashi kyoo wa ikanai tsumori na no. 

 ‘Saya bermaksud tak akan pergi hari ini’ 

2) きょうはつかれて、なにもしたくないの。 

 Kyoo wa tsukarete, nani mo shitakunai no.  

 ‘(Saya) Hari ini tak ingin melakukan apapun karena 

kelelahan’ 

b. Menunjukan pertanyaan yang diletakkan di akhir kalimat, untuk 

kata yang berakhiran u atau iku pada  bagian partikel 

diindonesiakan lebih tinggi dan biasanya diucapkan pada orang 

yang sudah akrab atau dari atasan pada bawahan. 

1) いまごろどこへいくの。 

Ima goro doko e iku no? 

‘Akan pergi ke mana waktu begini?’ 

2) 来年本当に結婚するの。 

Rainen hontoo  ni kekkon suru no? 

‘Benarkah tahun depan akan menikah?’  

c. Menunjukkan perintah/pertanyaan yang bersifat kurang lembut 

dan intonasi yang naik di bagian akhir kalimat.  

1) こどもはそとであそんでいればいいの。 



61 

 

 

Rainhard Oliver : Analisis Pemakaian Bahasa… 

Kodomo wa soto de asonde ireba ii no! 

‘Anak-anak sebaiknya bermainlah di luar?’ 

2) 文句をいわないで、いうとうりしごとをするの。 

 Monku o iwanai de, iu toori shigoto o suru no! 

‘Bekerja seperti apa yang dikatakan tanpa menyangkal!’ 

d. Untuk bertanya penegasan, biasanya dalam bentuk none, noyo, 

yone di akhir kalimat.  

1) あのプリントはよくごうじがあるのね。よくたしかめ

てよ。 

Ano purinto wa yoku gooji ga aru no ne. yoku tashikamete 

yo. 

 ‘Cetakan (makalah) itu banyak salah huruf ya, periksalah 

dengan baik lho!’ 

2) あなたは日本語が上手になったのね。 

  Anata wa nihongo ga joozu ni natta none ! 

  ‘Anda telah menjadi pandai bahasa Jepang ya !’ 

    (Sugihartono, 2001 : 37, 39, 42) 

 Di dalam komik Shinchan partikel ini banyak digunakan oleh 

perempuan dan Misae. 

1) あーらいつもお上品なまつざか先生もおふろに入る時

はお唸りになるのねえ。(Usui, 1992 : 55) 

Ara itsumo ojoohinna Matsuzaka sensei mo ofuro ni hairu toki 

wa ounarini naru _oci.  

 ‘Ah..selalu ibu guru Matsuzaka yang lemah gemulai 

mengerang jika masuk kamar mandi’ 

2) ぶつちぎってどーすんの！！二人を助けるのよ。

(Usui,1992 : 68) 
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Butsuchigitte doosunno!! Futari o tasukerunoyo.  

 ‘Mau apa pegang senjata?? Saya mau menolong kedua 

orang itu’ 

3) もう別れたの？。(Usui, 1992 : 78) 

Moo wakaretano ?.  

 ‘Sudah putus’ 

 

8.  Pemakaian Pronomina Persona 

Sebagai penanda antara bahasa laki-laki dan perempuan, kita juga 

dapat melihatnya dari pemakaian _ocial_ni_ persona. Seperti yang kita 

ketahui, _ocial_ni_ persona pertama seperti watashi yang bersifat netral 

digunakan baik laki-laki maupun perempuan dalam percakapan. 

 Sekalipun penggunaanya bersifat netral, watashi mempunyai 

nuansa yang berbeda apabila digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. 

Perbedaan level atau tingkat kesopanan misalnya watashi adalah kata yang 

sopan bagi seorang laki-laki tetapi ini adalah bahasa sehari-hari bagi 

seorang perempuan. Inilah sebabnya kenapa bahasa perempuan terdengar 

lebih sopan dari pada bahasa laki-laki (Coates, 1993 : 41).  

 Begitu pun _ocial_ni_ persona pertama yang dipakai oleh 

perempuan. Namun, perempuan cenderung menggunakan kata kearah yang 

lebih sopan. Bahasa laki-laki menggunakan bahasa yang keras atau tegas 

lebih dari pada menegaskan diri sendiri, perempuan menggunakan bahasa 

yang lebih halus (Reiynolds dan Akiba, 1993 : 5). 

(Ide, 1991 : 73) dalam (Coates, 1993 : 41) membuat _ocia 

_ocial_ni_ persona pertama bahasa Jepang sebagai berikut : 
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Orang Pertama

Bahasa Laki-Laki Bahasa Perempuan

Watakushi

Atashi*

Watashi

Watakushi

Atakushi*

Anata Anata

Boku Watashi

Ore

Orang Kedua

Omae

Kisama

Kimi Anata

Anta* Anta*

Formal

Biasa

Ucapan yang bersifat mencela

Formal

Biasa

Ucapan yang bersifat mencela

 

*variasi dialek _ocial 

  

Sedangkan (Sudjianto, 1999 : 143) dalam Thesis Diferensiasi 

Jender dalam Bahasa Jepang, menggambarkan _ocia sebagai berikut : 

 

Pria Wanita

watakushi v v

watashi v v

per atashi/atakushi v v

ta boku v x

ma ore v x

washi v x

ware v x

jibun v x

anata v v

ke anta v v

du kimi v x

a omae v x

kisama v x

ke kare v v

ti kanojo v v

ga aitsu v v

Dipakai Oleh 
Pronomina Persona
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 Dalam komik Shinchan _ocial_ni_ persona juga dipakai. Sebagai 

berikut : 

1. オラボーちゃんの事好きだぞ。(Shinchan pada waktu 

berbicara dengan teman sebayanya). 

Ora Bochan no koto suki dazo. 

‘Saya suka hal-hal mengenai anak kecil’ 

2. ボクも (Teman Shinchan laki-laki). 

Boku mo. 

‘Saya juga’ 

3. 私も(Teman Shinchan perempuan). 

Watashi mo. 

 ‘Saya juga’ 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan 

menggunakan kata-kata yang lebih sopan dari pada seorang laki-laki, 

sekalipun dalam membicarakan hal yang sama. 

4. ボクだってそうさ！！。(Teman Shinchan laki-laki) 

Boku date soosa!!. 

‘Saya juga begitu.’ 

(Usui, 1992 : 14) 

 Jelaslah bahwa ragam bahasa laki-laki dan perempuan dapat dilihat 

atau dibedakan dari pemakaian _ocial_ni_ persona. 

 

9. Interjeksi 

Interjeksi (kandooshi) juga merupakan kelas kata yang mempunyai 

hubungan dengan ragam bahasa wanita maupun ragam bahasa laki-laki. 

Beberapa perbedaan itu dapat dilihat dari pemakaian ini. Interjeksi atau 

kandooshi mempunyai arti rasa terharu, keterharuan, getaran rasa, dan 
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emosi. Klasifikasi kandooshi di dalam bahasa Jepang modern terdiri dari 

tiga macam seperti berikut : 

1. Kandooshi yang menyatakan rasa haru (aa, ara, oyaoya, 

chikushoo, hatena, are, dore). 

2. Kandooshi yang  menyatakan panggilan (moshi, kora, kore, 

nee, saa, hora). 

3. Kandooshi yang menyatakan jawaban (hai, iie, un) 

(Sudjianto, 2004 : 169-170). 

Namun, pada bagian ini hanya kandooshi yang menyatakan 

perasaan yang akan dibahas, karena mempunyai kaitan dengan bahasa laki-

laki dan bahasa perempuan. Pada komik Shinchan, kata-kata seperti ara, 

maa, dan oya sering digunakan pada waktu mengekspresikan rasa terkejut 

atau kaget, pada waktu melihat sesuatu yang aneh atau pada waktu melihat 

sesuatu tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Kata seperti ara dan maa 

termasuk ragam bahasa wanita, sedangkan oya termasuk ragam bahasa pria 

(Sudjianto, 2004 : 169). Begitu juga seperti sudah dijelaskan sebelumnya 

dalam (Mizutani, 1987 : 77) maa dan ara tidak pernah digunakan oleh 

laki-laki. Pendapat lain tentang perbedaan pemakaian kandooshi atau kata 

seru juga dikemukakan oleh Chikamatsu 1979 dan Jorden 1974 dalam 

Japanese Women’s Language : 55-56 bahwa laki-laki memakai : hoo, oi, 

naa, yai, kuso sedangkan perempuan memakai : ara, maa, tyoito. 

Namun, dalam komik Shinchan ara digunakan baik oleh 

perempuan dan juga oleh Shinchan. 

1. あら？(Usui, 1992 : 8) Shinchan pada waktu menjatuhkan 

es krim dan mengenai baju ibunya. 

Ara? 

‘Wah’ 

2. あら ボ。。。ちゃん。(Usui, 1992 : 14)  
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_ocial….chan. 

‘wah…..anak kecil’ 

3. あらめずらしくお昼寝してる。(Usui, 1992 : 18) Misae 

pada waktu melihat Shinchan tidur dengan gaya yang aneh. 

Ara mezurashiku ohiruneshiteru. 

‘Eh….tidur siangnya aneh’ 

4. いらっしゃいあらてれてるの？ウブでかわいいぼうや

ね。 (Usui, 1992 : 34) Seorang perempuan pada waktu 

melihat Shinchan. 

Irassyai ara tereteruno? Ubu de kawai ibooyane. 

‘Selamat _ocial! Ah, kelihatannya anak yang lucu dan 

pemalu’ 

5. あら土偶ですな。(Usui, 1992 : 48) Shinchan pada waktu 

melihat papanya ada di restaurant yang sama. 

Ara doguu (dibalik menjadi guudo) desuna. 

‘Wah bagus ya’ 

6. あらかわいお客さま。(Usui, 1992 : 50) Perempuan pada 

waktu pertama kali melihat Shinchan. 

Ara kawai okyaku sama. 

‘Aduh tamunya lucu’ 

7. あらしっかりした子だね。(Usui, 1992 : 53) Seorang ibu 

yang baru pertama kali melihat Shinchan. 

Ara shikkarishita ko dane. 

‘Anak yang kuat dan teguh hatinya’ 

8. まあかわいそうに。(Usui, 1992 : 62) Seorang suster yang 

mengobati Shinchan. 

Maa kawaisooni. 
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‘Wah, kasihan kamu’ 

Dengan demikian kandooshi merupakan kelas kata yang 

mempunyai hubungan dengan bahasa laki-laki dan bahasa 

perempuan. Sekalipun pada komik Shinchan terdapat 

penyimpangan dalam menggunakan kandooshi. 

 

10.  Kata Hormat 

Pembelajar bahasa Jepang pasti sudah mengetahui tentang bentuk 

hormat atau dikenal dengan keigo. Keigo adalah kata-kata yang 

dipakai untuk menghormati lawan bicara atau orang yang 

dibicarakan. Bentuk ungkapan keigo dalam bahasa Jepang ada 

bermacam-macam, tetapi pada dasarnya pemakaiannya ditentukan 

menurut hubungan antara si pembicara yang diajak bicara dan 

orang yang dibicarakan. Selain itu ditentukan pula berdasarkan 

antara uchi (orang dalam) dengan soto (orang luar) (Shin Nihongo 

no Kiso II keterangan dalam bahasa Jepang pelajaran 49). 

 Keigo terbagi menjadi 3 macam yaitu sonkeigo (kata 

menghormati), kenjoogo (kata merendahkan diri) dan teineigo (kata 

sopan). Catatan tentang bahasa perempuan dalam Kokugogaku Jiten 

(1969), _ocia istimewa bahasa perempuan dibagi ke dalam 4 grup yakni 

fonologi, leksikal (berhubungan dengan kamus), sintaksis (berhubungan 

dengan sintaksis), dan _ocia-ciri percakapan. Karakteristik leksikal terdiri 

atas (1) penggunaan secara khusus bentuk bahasa wanita dan (2) 

menghindari kango, sebagai bentuk karakteristik yang keras dan kasar 

yang tidak _ocial_n dalam bahasa Jepang, sebagai berikut : 

 Laki-laki  Perempuan 

 tukemono  okookoo ‘acar, asinan’ 

 mizu   ohiya  ‘air’ 
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 umai/oishii  oishii  ‘enak’ 

 kuu/taberu  taberu  ‘makan’ 

 Sebagai tambahan wanita juga selalu menambahkan _ocial o-, go-, 

omi-, lebih sering dari pada laki-laki (Mashimo 1969 ; Nomoko 1978 ; 

Shibata 1957, dalam Shibamoto, 1985 : 55). 

 Laki-laki  Perempuan 

 bentoo   obentoo ‘bekal makanan’ 

 kane   okane  ‘uang’ 

 hashi   ohashi  ‘sumpit’ 

 hon   gohon  ‘buku’ 

 Dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa pemakaian keigo lebih 

sering dipergunakan oleh wanita dari pada seorang laki-laki, beberapa 

contoh kalimat dalam komik Shinchan sebagai berikut : 

1. 来るまでせんべいでも食うか？(Usui, 1992 : 17) 

Kuru made senbei demo kuuka? 

‘Sambil menunggu mau makan senbei ?’ 

2. んなもんすずめが食うか。(Usui, 1992 : 25) Misae pada 

waktu bertanya dengan Shinchan. 

Nnamon suzume ga kuuka. 

‘Burung gerejanya mau makan benda itu?’ 

 Kuu yang mempunyai arti makan umumnya digunakan oleh laki-

laki, namun dalam komik Shinchan kuu juga digunakan oleh  perempuan. 

1. ひろしのおバカ。(Usui, 1992 : 49) 

Hiroshi no obaka. 

‘Hiroshi bodoh’ 

2. カゼシゲのおバカ！！(Usui, 1992 : 97) 

Kazeshige no obaka!! 
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‘Kazushige bodoh’ 

3. おひるねでもするか。(Usui, 1992 : 43) 

Ohirune demo suruka. 

‘Tidur siang ah’ 

4. おしっこ。(Usui, 1992 : 4) 

Oshikko. 

‘Pa, berhenti saya (Shinchan) mau buang air kecil’ 

 Prefik o- yang umumnya dipergunakan oleh perempuan juga 

digunakan oleh anak kecil (laki-laki) di dalam percakapan. Di dalam 

contoh di atas perempuan menambahkan o- pada kata baka, sekalipun arti 

kata ini _ocial_n mereka menggunakan o- sebagai _ocia karakteristik 

bahasa perempuan. 

 Dari hal di atas keigo mempunyai peran dan makna dari 

pemakaiannya, keefektifan dan peran konkrit pemakaian keigo tersebut 

sebagai berikut : 

1. Menyatakan penghormatan. 

2. Menyatakan perasaan formal. 

3. Menyatakan jarak. 

4. Menjaga martabat. 

5. Menyatakan rasa kasih _ocial. 

6. Ada kalanya menyatakan sindiran, celaan, atau olok-olok. 

(Sudjianto, 2004 : 195-196).  

 Penggunaan kata keigo yang berhubungan dengan makanan yang 

sering  digunakan oleh laki-laki dan perempuan pada percakapan sehari-

hari : 
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Bahasa sopan yang 

dipakai oleh laki-laki 

dan perempuan

Bahasa sopan 

yang dipakai 

perempuan

Bahasa umum yang 

dipakai laki-laki
Bahasa formal Arti

shokuji, gohan oshokuji meshi shokuji makanan

asagohan, asahan asagohan asameshi chooshoku makan pagi

ohiru ohirugohan hiru, hirumeshi chuushoku makan siang

bangohan, yuuhan bangohan banmeshi yuushoku makan malam

oyatsu oyatsu kanshoku makanan ringan

yashoku oyashoku yashoku snack malam

ocha ocha (o)cha teh

osake osake sake sake

okashi okashi okashi kue

obentoo obentoo (o)bentoo bentoo bekal makanan

taberu itadaku kuu toru makan

nomu itadaku nomu toru minum

oishii oishii umai enak

nabe onabe nabe panci

kama okama kama rice cooker

chawan ochawan chawan mangkok

hashi ohashi hashi sumpit

sara osara sara piring

sakana osakana sakana ikan

niku oniku niku shokuniku daging

gyuuniku gyuuniku gyuuniku daging sapi

sushi oshushi sushi sushi

shooyu oshooyu shooyu kecap

satoo osatoo satoo gula

shio oshio shio garam

koshoo koshoo koshoo lada, merica

soosu osoosu soosu saos

miso shiru omiso shiru miso shiru miso sup

sumashi jiru, suimono

osumashi, 

osuimono
suimono clear sup

negi onegi negi bawang

toofu otoofu toofu tahu

tsukemono
otsukemono, 

okooko
tsukemono asinan
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kata-kata keigo yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari : 

 

Bahasa sopan 

yang dipakai 

oleh laki-laki 

dan perempuan

Bahasa sopan 

yang dipakai 

oleh perempuan

Bahasa umum 

yang dipakai 

laki-laki

Bahasa 

formal
Arti

ofuro ofuro furo nyuuyoku kamar mandi

toire otoire, otearai benjo benjo toilet

okane okane kane uang

uchi ouchi uchi jitaku rumah

fuku, yoofuku oyoofuku fuku, yoofuku irui pakaian

kaimono okaimono kaimono belanja

heya oheya heya kamar 

hon gohon hon shomotsu, buku

shoseki

benkyoo obenkyoo benkyoo belajar  

               (Mizutani, 1987 : 70-72). 

Dengan melihat bagan di atas dapat kita lihat bahwa bahasa yang 

sopan yang dipakai oleh laki-laki tidak dipakai oleh perempuan karena 

masih terdengar kurang halus, karena itu perempuan tetap menambahkan 

o- atau go- pada setiap kata. Dengan demikian jelaslah bahwa ragam 

bahasa pria dan ragam bahasa wanita juga dibedakan dengan pemakaian 

keigo. 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan pada bahasan yang telah dijabarkan pada sebelumnya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Jepang yang dipakai oleh laki-laki 

dan perempuan mempunyai perbedaan. Perbedaan bahasa laki-laki dan 

bahasa perempuan dapat dilihat dari jenis katanya (Hinshi). Hinshi (jenis 

kata) yang membedakan antara bahasa laki-laki dan bahasa perempuan 

diantaranya terdiri atas ninshoo daimeishi/_ocial_ni_ persona, 

shuujoshi/partikel akhir, kandoshi/interjeksi, dan keigo/bahasa sopan. 
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 Namun, dalam penelitian ditemukan penyimpangan dalam 

pemakaian jenis kata tersebut. Kata yang seharusnya menunjukkan 

identitas penuturnya (laki-laki atau perempuan) pada penggunaannya 

disalah artikan. Pemakaian bahasa laki-laki dan bahasa perempuan 

cenderung bersifat informal, karena komunikasi dengan pemakaian bahasa 

ini biasanya dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dengan orang 

yang sudah akrab atau dekat. Namun demikian, keigo yang merupakan 

bahasa sopan atau hormat juga membedakan antara bahasa laki-laki dan 

bahasa perempuan. Meskipun keigo dalam penggunaannya dipakai untuk 

menghormati lawan bicara atau orang yang dibicarakan, keigo mempunyai 

peran dan makna dari pemakaiannya, salah satu keefektifan dan peran 

konkrit pemakaian keigo adalah menyatakan perasaan formal yaitu, bukan 

di dalam hubungan atau situasi pribadi, di dalam hubungan atau situasi 

resmi dilakukan pemakaian bahasa yang kaku dan formal.  

 Dalam penggunaan partikel, partikel yang dipergunakan oleh 

seorang perempuan adalah, kashira dan wa (dalam komik Shinchan), 

sedangkan partikel yang digunakan oleh laki-laki adalah zo, ze, na, dan sa. 

Partikel seperti no, none, yo, dan noyo dapat dipakai baik oleh laki-laki 

maupun juga oleh perempuan. Dalam _ocial_ni_ persona terlihat jelas 

perbedaan ragam bahasa laki-laki dan ragam bahasa perempuan. Ragam 

bahasa laki-laki yang sering dipakai (pada komik Shinchan) yaitu : Boku, 

boku adalah _ocial_ni_ persona pertama yang dipakai pria, umumnya 

dipakai terhadap teman/lawan bicara yang lebih rendah. Ore, ore adalah 

_ocial_ni_ persona pertama yang biasa dipakai oleh laki-laki bagi teman 

sebaya yang lebih rendah. Kimi, kimi adalah _ocial_ni_ persona kedua, 

umumnya dipakai oleh laki-laki untuk menunjuk lawan bicara yang 

sederajat/lebih rendah dari pembicara. Omae, omae adalah _ocial_ni_ 

persona kedua, dipakai oleh laki-laki kepada lawan bicara yang 
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sederajat/lebih rendah. Sedangkan _ocial_ni_ persona yang merupakan 

ragam bahasa wanita adalah atashi/atakushi, merupakan kata yang hanya 

dipakai oleh wanita, dan merupakan kata yang sudah umum digunakan 

sehari-hari. Sedangkan watashi adalah kata yang dapat digunakan oleh 

laki-laki maupun perempuan, digunakan terhadap orang yang sudah akrab. 

Dalam _ocial_ni_ persona kata-kata tersebut di atas sudah baku dan tidak 

dapat saling menggantikan.  

 Untuk pemakaian kandooshi atau interjeksi, dalam penelitian ini 

hanya pada kandooshi yang mempunyai arti terkejut saja yang dibahas. 

Dalam penelitian yang penulis lakukan, kandooshi atau interjeksi banyak 

digunakan oleh perempuan, laki-laki jarang menggunakan jenis kata ini. 

Laki-laki yang jelas menggunakan jenis kata ini adalah Shinchan, 

sekalipun dalam pemakaiannya menyimpang dari ragam bahasanya. 

Seperti pada kata ara yang merupakan bahasa perempuan digunakan oleh 

Shinchan. 
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IMPLEMENTASI PENGAJARAN BUDAYA DALAM 

KELAS BAHASA JEPANG 

 

Endang Susilowati 

(Staf PPPPTK Bahasa, Jakarta) 

 

  Abstrak 

Pembelajaran budaya dalam kelas bahasa asing menjadi isu yang cukup 

hangat dalam kelas-kelas bahasa asing. Kemunculannya tidak berlepas 

dari adanya perubahan-perubahan paradigma yang memandang bahasa 

bukan sekedar membahas kaidah linguistis saja. Budaya dianggap sebagai 

bagian yang tidak bisa terlepas dari bahasa, begitupun sebaliknya. Oleh 

karenanya sering diibaratkan bahwa budaya dan bahasa merupakan dua 

sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kenyataan empirik memperlihatkan 

bahwa terdapat dua cara untuk mengimplementasikan unsur budaya dalam 

pembelajaran bahasa asing. Pertama adalah tidak mengintegrasikan 

pembelajaran budaya dengan pembelajaran kebahasaan. Artinya 

pembelajaran budaya diberikan pada sesi-sesi tertentu dengan alokasi 

waktu yang terpisah dengan waktu pembelajaran kebahasaan berlangsung, 

Kedua, pembelajaran budaya yang terintegrasi dalam pembelajaran 

bahasa asing. Kedua cara tersebut bukanlah dimaksudkan untuk 

dipertentangkan atau dibandingkan manakah yang lebih baik. Justru 

keduanya bisa bersifat komplementer, saling melengkapi dan dapat 

diimplementasikan sekaligus dalam sebuah kurikulum bahasa asing. 

Tentunya implementasi tersebut tidak berlepas dari pemilihan metode 

pembelajaran, materi ajar dan sumber-sumber rujukan. Kesemua unsur 

tersebut harus diperhatikan agar tujuan pembelajaran bahasa asing dapat 

tercapai secara maksimal. 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam beberapa _ocial belakangan ini terdapat perubahan orientasi 

penempatan budaya dalam pembelajaran bahasa asing. Pada mulanya 

budaya dianggap sebagai materi penyerta atau materi tambahan saja. 

Standar penguasaan bahasa yang dipelajari pada saat itu dikenal dengan 
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language proficiency (言語技能). Di dalamnya ada 4 faktor yang dijadikan 

ukuran yaitu keterampilan reseptif yang terdiri dari keterampilan membaca 

dan menyimak, dan keterampilan produktif yang meliputi keterampilan 

menulis dan berbicara. Keempat keterampilan tersebut dalam jangka waktu 

yang cukup lama menjadi patokan bagi keberhasilan sebuah pembelajaran 

bahasa asing di seluruh belahan dunia.  

Perubahan _ocial_n berikutnya yang terjadi dalam pembelajaran 

bahasa asing lahir dengan adanya sebuah konsep yang mengemukakan 

bahwa belajar bahasa bukan sekedar mempelajari kaidah-kaidah 

gramatikal, fonologi atau sintaksis. Belajar bahasa bukan lagi berkutat 

pada pengalihbahasaan atau transfer linguistis dari bahasa ibu ke bahasa 

target.  

Standar kemampuan berbahasa pun mengalami pergeseran seperti 

yang dikemukakan oleh Hymes, Canale dan Swain yang merupakan tokoh 

yang mempengaruhi lahirnya pendekatan komunikatif. Canale dan Swain 

(1981) berpendapat bahwa kemampuan berbahasa seseorang sangat 

ditentukan oleh tingkat penguasaan kompetensi komunikatif. Kompetensi 

tersebut meliputi: (1) kompetensi gramatikal, (2) kompetensi 

sosiolinguistik, (3) kompetensi kewacanaan, serta (4) kompetensi strategik.  

Pandangan lain tentang kompetensi komunikatif ini dikemukakan 

oleh Richards et al (1992:65). Menurutnya, kompetensi komunikatif itu 

meliputi: (1) pengetahuan tentang tatabahasa dan kosakata, (2) 

pengetahuan tentang tatabicara seperti kapan harus memulai atau 

mengakhiri pembicaraan, _ocia apa yang pantas dibicarakan, dan 

sebagainya; (3) pengetahuan tentang bagaimana menggunakan dan 

member respon terhadap tindak tutur yang berbeda, seperti: meminta, 

memohon maaf, berterima kasih, mengundang, mengajak, atau merayu; (4) 
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mengetahui cara menggunakan bahasa secara tepat dengan 

mempertimbangkan sopan santun, adat istiadat, kebiasaan, dan sebagainya. 

Gagasan baru lainnya dalam dunia pembelajaran bahasa asing 

dikemukakan oleh ACTFL (the American Council on the Teaching of 

Foreign Languages) dengan konsep 5 C nya. Lima C yang terdiri dari 

Communication, Culture, Conections, Comparisons, Communities 

dijadikan standar isi sebuah kurikulum bahasa asing.  

Dari perkembangan beberapa teori dan gagasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kesemuanya mengarah pada muara yang sama, yaitu 

menempatkan aspek budaya dalam porsi yang lebih baik dan tidak 

memarjinalkan posisinya. 

Dilihat dari sudut kajian antropologi budaya, dinyatakan bahwa 

budaya dan bahasa saling berkaitan. Bahasa dan budaya diibaratkan dua 

sisi mata uang yang tak terpisahkan. Belajar bahasa secara otomatis  

belajar budaya juga. Bahasa bukan sekedar menjadi mediator untuk 

berkomunikasi saja tetapi lebih dari itu dengan menjadi alat untuk bertukar 

budaya. Istilah cross cultural understanding dan intercultural sudah 

mengemuka sebagai hal sangat erat kaitannya antara bahasa dan  budaya. 

Tujuannya adalah untuk mencapai keharmonian dan tumbuhnya sikap 

saling menghargai antar budaya yang berbeda. Inilah sebenarnya salah satu 

tujuan pembelajaran bahasa asing. 

 

II. ISI 

2.1 Pentingnya Budaya dalam Pembelajaran Bahasa (Asing) 

Seperti yang telah disinggung pada bagian pendahuluan 

mengenai keterkaitan antara budaya dan bahasa, keduanya merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya disebutkan pula bahwa 

belajar bahasa merupakan belajar budaya sekaligus. Mengapa demikian? 
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Karena pada saat menggunakan bahasa, maka kita tidak akan berlepas dari 

budaya yang menyertainya. Cerminan budaya akan tampak pula pada 

bahasanya.  

Seperti yang dikemukakan oleh Chastain (dalam佐野, 1995:118), 

pada saat kita mempelajari bahasa asing, kita tidak hanya mempelajari hal-

hal yang bersifat linguistis seperti kaidah tata bahasa dan fonetis. Kita juga 

harus memahami fungsi-fungsi bahasa yang menunjukkan kapan, di mana, 

kepada siapa dan bagaimana kita menggunakannya secara tepat. Di setiap 

bahasa pasti memiliki perbedaan-perbedaan pada saat mengungkapkannya. 

Contohnya: pada saat melakukan penolakan terhadap lawan bicara antara 

bahasa Jepang dan bahasa Inggris sangat bertolak belakang. Dalam bahasa 

Jepang penolakan disampaikan secara halus dan tidak lugas, sementara 

dalam bahasa Inggris yang berlaku adalah sebaliknya. Bagi pembelajar 

bahasa Jepang yang tidak memiliki wawasan budaya Jepang tentunya hal 

ini akan menjadi kendala tersendiri untuk menguasainya secara utuh. Ada 

satu kejadian yang menimbulkan salah pengertian di benak orang asing 

pada saat melakukan komunikasi dengan orang Jepang. Pada waktu itu 

orang asing tersebut bermaksud menitipkan barangnya dalam jangka waktu 

yang tidak lama ke bagian resepsionis untuk mengambil sesuatu yang 

tertinggal. Orang asing meminta kesediaan resepsionis untuk menjaga 

barangnya dan jawaban yang diberikan resepsionis adalah 

“…..un…chotto……” Orang asing tersebut tidak terlalu memahami makna 

kata chotto secara luas. Di dalam pikirannya, resepsionis tersebut tidak 

berkeberatan dan bersedia untuk menjaga dalam waktu sebentar. Orang 

asing tersebut mengasosiasikan kata chotto tersebut dengan penggunaan 

kata chotto dalam kalimat ….chotto matte kudasai….yang memiliki arti 

tunggu sebentar. Padahal makna chotto pada situasi tersebut menyatakan 
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ketidaksediaan atau keberatan.  

Sadtono (2003:1) memberikan contoh lain mengenai orang asing 

yang homestay di keluarga Jepang. Pada saat tiba waktunya untuk mandi, 

si tamu dipersilakan untuk mandi terlebih dahulu, tetapi ia mengulur-ulur 

waktu. Dengan sikapnya yang demikian, mengakibatkan penghuni rumah 

lainnya tidak nyaman karena jadwal mandi mereka menjadi mulur hingga 

larut malam. Dalam budaya Jepang biasanya mendahulukan tamu terlebih 

dahulu untuk mandi baru kemudian diikuti oleh penghuni rumah. Gesekan 

budaya terjadi karena orang asing tersebut kurang membekali dirinya 

dengan pengetahuan budaya Jepang. 

Masih banyak contoh yang bisa kita dapati mengenai adanya 

salah pengertian. Salah pengertian dalam memahami makna sebuah 

ungkapan atau kalimat, atau pun juga salah memahami makna yang 

diakibatkan oleh adanya diferensiasi budaya negaranya dan budaya negara 

lain.  

Contoh-contoh miskomunikasi tersebut menunjukkan bahwa 

bagi para pembelajar bahasa asing tidak cukup membekali dirinya dengan 

kecakapan berbahasa saja, tetapi juga harus diiringi dengan pengetahuan 

kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi. 

Apalagi pada saat mempelajari bahasa Jepang yang terkenal dengan 

keambiguannya. Ambiguitas yang terdapat dalam bahasa Jepang tidak 

terlepas dari kondisi masyarakatnya. Keambiguan dalam bahasa Jepang 

tetap dapat kita pahami apabila kita mengenal budayanya secara baik. 

Sebaik apapun kompetensi linguistik yang dimiliki pembelajar, apabila 

tidak dibarengi dengan kompetensi lainnya seperti sosiolinguistik dan 

strategik maka komunikasi akan mengalami hambatan. Kita ketahui bahwa 

dalam kompetensi sosiolingistik dan strategik di dalamnya mengandung 

feature-feature budaya. 



80 

 

 

Endang Susilowati : Implementasi Pengajaran Budaya… 

2.2 Definisi Budaya, Pemaknaan dan Kategorisasi 

Apabila disodori dengan istilah budaya Jepang, maka banyak 

orang yang mangasosiasikannya dengan apa yang dinamakan dengan seni 

tradisional Jepang. Kabuki, Noh, Shado, Kado mungkin seni tersebutlah 

yang sering banyak dijadikan sebagai contoh yang mewakilinya. Ada pula 

orang yang mengaitkannya dengan hal yang lebih eksotis lagi seperti 

meditasi ala Zen, juga spirit bushido. Selain itu ada pula yang 

menghubungkan budaya Jepang dengan fenomena yang muncul di era 

modern, seperti Anime, Manga, Musik Kontemporer, serta tak lupa fashion 

Harajuku. 

Beragam definisi dikemukakan baik oleh perorangan maupun 

oleh institusi diperkirakan jumlahnya mencapai 300 definisi. Pada garis 

besarnya kebudayaan adalah semua jenis aktivitas manusia dan hasilnya 

yang berpola, baik yang terindera maupun yang tidak (eksplisit maupun 

implisit). (Sadtono, 2003:2).   

Kategorisasi budaya yang sudah dikenal terbagi atas  budaya 

“kelas atas” (high culture) dan populer atau kelas “bawah” (low culture). 

Yang termasuk ke dalam budaya kelas atas adalah seni, kesusatraan, musik 

dan lainnya. Budaya ini merupakan hasil prestasi yang adiluhung hingga 

mampu melahirkan sebuah peradaban yang mengagumkan dan tercatat 

dalam sejarah. Peradaban yang terkenal tersebut adalah peradaban 

Byzantium, Yunani, Mesir kuno hingga peradaban Cina, Persia dan Eropa. 

Sedangkan budaya populer lahir berkaitan dengan adanya komersialisasi 

industri yang diproduksi secara masal. Berbagai sajian acara televisi, 

musik pop, film, animasi, komik adalah contoh-contoh yang termasuk 

dalam budaya jenis ini.   

Para antropolog dan sosiolinguis membagi makna budaya 

menjadi dua bagian. Istilah yang dimunculkan adalah Budaya yang ditulis 
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dengan huruf Kapital B (Big C) dan budaya yang ditulis dengan huruf b 

kecil (Small C). Pengertian budaya yang ditulis dengan huruf kapital  

disebut juga “budaya prestasi”, mencakup hasil-hasil karya manusia seperti 

yang berupa seni musik, lukis, drama, sastra dan lainnya. Sedangkan 

pengertian budaya yang ditulis dengan huruf kecil disebut juga “budaya 

perilaku”, diidentikkan budaya yang berhubungan dengan kebiasaan dan 

tradisi. 

 

2.3 Implementasi Unsur Budaya dalam Pembelajaran Bahasa Asing 

Berkaitan dengan budaya, pada mulanya orang mempelajari 

bahasa asing dengan tujuan untuk dapat memahami budaya tingkat tinggi 

(high culture). Dalam perspektif ini bahasa dijadikan alat untuk mampu 

mengapresiasi budaya. Sedangkan budaya populer diangap sebagai hal 

yang tidak esensial untuk dipelajari. 

Sekarang ini, terdapat pergeseran tujuan pembelajaran bahasa 

asing. Respon terhadap lahirnya gagasan yang memasukkan unsur budaya 

dalam pembelajaran bahasa asing disambut positif. Hal tersebut ditandai 

dengan  beragamnya ide-ide baru yang sifatnya lebih kongkrit dalam 

menuangkan konsep tersebut. Kita dapati juga banyaknya buku dan jurnal 

yang bertemakan pembelajaran budaya dalam pembelajaran bahasa asing. 

Bahkan sudah ada pula gagasan untuk memberikan guideline standar 

kurikulum budaya perjenjang kemampuan dan standar penilaian bagi 

penguasaan aspek budaya dalam pembelajaran bahasa asing dengan 

memberikan istilah CPT (Cultural Proficiency Test). 

Kenyataan empirik memperlihatkan bahwa terdapat dua cara 

untuk mengimplementasikan unsur budaya dalam pembelajaran bahasa 

asing. Pertama adalah tidak mengintegrasikan pembelajaran budaya 

dengan pembelajaran kebahasaan. Artinya pembelajaran budaya diberikan 
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pada sesi-sesi tertentu dengan alokasi waktu yang terpisah dengan waktu 

pembelajaran kebahasaan berlangsung, Kedua, pembelajaran budaya yang 

terintegrasi dalam pembelajaran bahasa asing. 

Pembelajaran budaya yang pertama sering kita jumpai dalam 

pembelajaran bahasa asing. Di jurusan bahasa Jepang, biasanya terdapat 

mata kuliah yang khusus membahas mengenai budaya. Sering kita dengar 

dengan mata kuliah Nihonjijo, Nihonshi atau Bungaku. Dalam mata kuliah 

tersebut secara jelas menjelaskan mengenai aspek-aspek budaya yang 

terdapat dalam masyarakat Jepang. Budaya Jepang dalam mata kuliah 

tersebut sangat memungkinkan untuk dieksplor lebih dalam untuk 

memberikan wawasan budaya Jepang lebih komprehensif.  

Pembelajaran budaya yang kedua adalah pembelajaran bahasa  

(linguistik) yang di dalamnya disertai juga dengan penjelasan mengenai  

budaya yang mengiringinya. Contohnya adalah seperti pada saat 

mengajarkan bentuk potensial (…koto ga dekiru/…rareru), awalnya 

dijelaskan mengenai pola kalimat beserta perubahan kata kerjanya. 

Kemudian pengajaran budaya dapat disertakan dengan memberi penjelasan 

mengenai tidak berlakunya pola tersebut digunakan pada orang yang 

posisinya lebih tinggi dari si pembicara.  Sehingga pembelajar faham 

mengapa ungkapan seperti “sensei, ashita gakkou ni kuru koto ga 

dekimasu ka?” tidak lazim digunakan. Dilihat dari kaidah memang benar 

tetapi apabila dilihat secara konteks maka ungkapan tersebut tidak benar.  

Kedua cara tersebut bukanlah dimaksudkan untuk 

dipertentangkan atau dibandingkan manakah yang lebih baik. Justru 

keduanya bisa bersifat komplementer, saling melengkapi dan dapat 

diimplementasikan sekaligus dalam sebuah kurikulum bahasa asing.  
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1.3.1. Metode atau Teknik Pembelajaran Budaya 

Pendekatan komunikatif erat kaitannya dengan munculnya 

gagasan untuk mengintegrasikan budaya dalam kurikulum bahasa asing. 

Bahasa dipelajari untuk dapat digunakan secara nyata pada saat 

berkomunikasi. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam 

pembelajaran budaya lebih mengarah pada student-centered yang 

memungkinkan siswa untuk aktif terlibat . Pada dasarnya, karena yang 

menjadi cikal bakal dari pembelajaran budaya ini adalah metode 

komunikatif, maka, metodenya pun sama dengan metode yang biasa 

digunakan dalam pendekatan komunikatif. Metode tersebut di antaranya 

adalah: 

1. Diskusi (Culture Capsules) 

Beragam topik mengenai budaya dapat disajikan dengan metode 

ini. Guru dapat meminta pendapat siswa mengenai suatu hal yang 

berkaitan dengan budaya menurut persepsinya. Diskusi bisa 

dilaksanakan dua arah (antara guru-siswa) ataupun multiarah. 

Diskusi dapat menjadi metode yang dapat meningkatkan 

keingintahuan siswa akan budaya yang sedang dipelajari apabila 

siswa distimulus dengan baik. Pada akhir sesi diskusi seyogyanya 

guru memberikan suatu kesimpulan yang jelas. Contoh pelaksanaan 

diskusi adalah misalnya dengan mengambil tema masalah-masalah 

pendidikan di Jepang serta membandingkannya dengan pendidikan 

di Indonesia. Untuk level yang lebih rendah, diskusi yang lebih 

sederhana dapat dilakukan misalnya membahas mengenai manner 

yang berlaku di Jepang dan di Indonesia. 

Aktivitas kelas yang seperti ini, yaitu yang tujuannya untuk 

menampakkan perbedaan yang terdapat pada budaya satu dengan 

yang lainnya disebut juga dengan istilah culture capsules. 
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Penyajiannya dapat diawali dengan mempresentasikan gambar-

gambar atau foto yang menandakan adanya perbedaan. Dari hal-hal 

seperti ini akan mengarah pada kegiatan diskusi. 

 

2. Role Play 

Role Play sangat cocok digunakan untuk melatih keterampilan 

berbicara. Selain itu juga akan memberikan stimulus untuk berusaha 

menyelami budaya negara lain. Situasi tertentu disetting sedemikian 

rupa untuk memerankan tokoh-tokoh tertentu. Tokoh tersebut bisa 

mewakili buday yang sedang dipelajarinya saja atau merupakan 

perpaduan antara budayanya dengan budaya yang sedang 

dipelajarinya. Dari role play yang dilaksanakan kemudian dievaluasi 

apakah terjadi kesalahan tindak tutur dan juga bahasa non verbalnya. 

Peran-peran yang dimainkan sudah seharusnya diarahkan benar-

benar merepresentasikan budaya yang sedang dipelajarinya. 

Begitu banyak tema-tema yang dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk bermain peran. Contohnya adalah berperan sebagai pelayan 

dan konsumen di restauran, peran guru dan siswa, dokter dan pasien 

dan lain-lain. 

 

3. Interviu 

Apabila tidak memiliki cukup waktu dan nara sumber yang 

dapat dibawa ke kelas, kegiatan interviu dapat dijadikan sebagai 

bentuk penugasan. Siswa ditugaskan untuk menginterviu native 

dengan tema yang ditentukan guru. Interaksi langsung dengan native 

memungkinkan siswa memiliki pengalaman langsung bersentuhan 

dengan orang yang berbeda budayanya. Sebelum ditugaskan 

melakukan kegiatan ini, siswa dan guru mendiskusikan mengenai 
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guide line-nya. 

 

4. Quiz 

Quiz dapat meningkatkan rasa keingintahuan dalam diri 

pembelajar. Quiz yang diberikan bisa dalam bentuk pilihan jawaban 

(diusahakan opsi pilihannya sedikit, misal hanya ada 2 opsi pilihan) 

atau benar – salah. Sebaiknya quiz yang diberikan berkaitan dengan 

materi yang sudah diberikan sebelumnya. Contoh tema yang dapat 

dijadikan quiz adalah mengenai geografi Jepang, misal pada opsi 

pernyataan benar–salah diberikan pertanyaan sebagai berikut: 

- Populasi penduduk Osaka lebih banyak dibandingkan 

dengan populasi Fukuoka. 

- Luas wilayah negara Jepang lebih kecil dari luas wilayah 

pulau Sumatera 

 

2.3.2 Materi 

Budaya populer sempat dianggap sebagai budaya yang tidak 

penting dipelajari. Anggapan saat itu budaya kelas atas yang membentuk 

peradaban jauh lebih layak untuk diperdalam. Tetapi sekarang, budaya 

populer pun mendapatkan perhatian dalam pembelajaran bahasa asing. 

Budaya populer makin banya digunakan dalam pembelajaran bahasa. 

Dengan masuknya budaya populer dalam  bahasan pembelajaran bahasa 

asing, maka menambah variasi materi. Dalam pembelajaran bahasa asing 

materi yang merupakan produk budaya kelas atas dan kelas bawah dapat 

dikompilasi sehingga membentuk keutuhan pemahaman budaya dari 

negara yang sedang dipelajari. 

Beragam tema dapat dipilih untuk mengajarkan budaya 

tergantung pada tujuan spesifik apa yang hendak dicapai.Tema-tema 
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materi budaya yang dapat disajikan  di antaranya adalah mengenai: 

1. Keluarga 

2. Perumahan 

3. Makanan  

4. Pakaian 

5. Interaksi Sosial 

6. Pendidikan 

7. Kegemaran 

8. Pernikahan 

9. Sistem ekonomi 

10. Politik 

11. Agama 

12. Kehidupan sehari-hari (rutinitas) 

13. Memelihara binatang 

14. Hari libur dan hari raya nasional 

15. Aktivitas pada masa liburan panjang 

16. Transportasi 

17. Populasi 

18. Kematian dan upacara pemakaman 

19. Geografi (iklim, keadaan kota, letak daerah dan lain-lain) 

20. Korespondensi 

21. Lingkungan 

22. Sejarah 

23. Manner 

24. Jasa layanan (medis, bank dan polisi) 

25. Bahasa non verbal 
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Penentuan tema-tema tersebut hendaknya disesuaikan pula dengan 

jenjang kemampuan berbahasa siswa. Misalnya tema mengenai ekonomi 

dan politik minimal diberikan pada jenjang chuukyuu, sedangkan untuk 

jenjang shokyuu dapat dipilih tema-tema seperti kegemaran, kegiatan rutin, 

keluarga dan lain-lain. 

Pada saat memberikan materi budaya, siswa hendaknya 

diarahkan untuk membandingkan antara budaya yang sedang dipelajarinya 

dengan budaya negaranya. Dengan adanya pemahaman lintas budaya yang 

dimiliki diharapkan siswa tidak terjebak pada sikap prejudice terhadap 

budaya di luar budayanya sendiri. Sebaliknya, siswa pun memiliki 

kesadaran akan identitas budayanya (self identity) secara jelas. 

 

 Sumber Pembelajaran Budaya 

Pembelajaran budaya dianjurkan untuk menggunakan sumber 

yang otentik. Dengan materi yang otentik diasumsikan dapat memberikan 

gambaran secara jelas dan nyata pada benak siswa. Siswa diupayakan 

belajar sesuai konteks. Sehingga apa yang dipelajari siswa memiliki 

keterkaitan dan dapat dijadikan bekal pada saat berinteraksi dengan 

masyarakat yang sesungguhnyai. Pengertian seperti ini lebih dikenal 

dengan pembelajaran kontekstual 

Seiring dengan perkembangan teknologi, sumber yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran budaya sangat berlimpah ruah. Penggunaan 

materi yang otentik begitu mudahnya didapat tanpa harus memakan biaya 

yang besar. Guru dapat memilah-milah sumber belajar tersebut untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan tersedianya 

begitu banyak sumber rujukan seyogyanya dapat memacu kreativitas guru 

untuk meramu sehingga pembelajaran bahasa dapat ditampilkan secara 

menarik dan apik.  
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Sumber-sumber belajar yang dapat digunakan guru adalah 

sebagai berikut: 

1. Film 

2. Acara Televisi 

3. Internet 

4. Lagu 

5. Foto 

6. Brosur/Iklan 

7. Menu 

8. Hasil-hasil survey 

9. Koran 

10. Majalah 

11. Souvenir 

12. Berinteraksi langsung dengan native (interviu,diskusi) 

13. Komik 

14. Anime 

15. Novel 

 

Meskipun sangat dianjurkan menggunakan materi yang otentik, 

adakalanya materi yang bersifat artificial juga diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran. Saat ini dapat kita temukan beberapa buku teks 

pelajaran bahasa Jepang yang di dalamnya terintegrasi dengan budaya. 

Contohnya adalah pada buku文化初級日本語 I dan II ,buku serupa untuk 

level berikutnya  (中級 I dan II) serta dalam buku Elementary Functional 

Japanese – Intercultural Communication. 

Di dalam buku-buku tersebut wacana baik wacana lisan maupun 

tertulis memiliki kandungan unsur budaya. Kemudian, pada bagian tata 



89 

 

 

Endang Susilowati : Implementasi Pengajaran Budaya… 

bahasanya dihubungkan dengan unsur budaya tersebut. Sehingga 

pembelajaran seperti tata bahasa, dokkai atau bahkan sakubun hampir 

kesemuanya memiliki background budaya. 

Kedua sumber baik yang otentik maupun yang artificial tersebut 

akan sangat baik apabila dipadukan. Tetapi tidak ada salahnya guru 

mengemas sendiri materi yang akan diajarkannya dengan merujuk pada 

sumber-sumber yang otentik. Guru tidak perlu terlalu terpaku buku-buku 

teks yang beredar di pasaran, karena kadang kala buku-buku teks tersebut 

tidak terlalu pas dengan tujuan yang diharapkan.  

 

III. PENUTUP 

Gagasan-gagasan baru yang muncul dan berkembang ditopang oleh 

teori-teori yang teruji dan diperkuat oleh penelitian-penelitian yang 

dilakukan oleh para ahli. Pada pembelajaran bahasa asing pun terdapat 

dinamika perkembangan. Salah satunya mengenai gagasan untuk 

mengintegrasikan pembelajaran budaya dalam kelas bahasa (asing). Isu ini 

masih cukup hangat meskipun sudah berbilang beberapa _ocial. 

Perkembangan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa asing tersebut 

seyogyanya direspon dengan baik oleh para guru. Respon terhadap isu ini 

dapat ditanggapi dengan cara mengimplementasikannya di kelas. Tidak 

ada salahnya bagi guru bahasa asing bahkan mungkin akan sangat baik 

untuk mencoba mengujicobakannya di kelas, Hasil ujicoba tersebut 

diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan kualitas 

siswa. Selain itu pula, dengan ujicoba yang dilakukan , guru dapat 

“menambal sulam” kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan demikian 

pembelajaran bahasa asing akan mengalami penyempurnaan yang terus 

menerus. 
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ANALISIS PEMAKAIAN AISATSU HYOUGEN DALAM 

DRAMA HOTARU NO HIKARI 

 

Chevy Kusumah Wardhana  

(Dosen Fakultas Sastra UNAS PASIM, Bandung) 

Ana Natalia 

(Dosen FKIP UHAMKA, Jakarta) 

 

Abstrak 

Aisatsu merupakan sebuah ungkapan sehari-hari yang digunakan dalam 

kehidupan masyarakat Jepang. Aisatsu termbentuk dari penggabungan dua 

huruf kanji, yaitu 挨 (ai) yang memiliki arti mendorong sampai terbuka 

dan kanji 拶 (satsu) yang berarti dekat atau sebentar lagi. Sehingga aisatsu 

dapat diartikan sebagai suatu hal yang mendorong seseorang untuk lebih 

dekat dengan yang lain. Dari beberapa pendapat yang ada dapat 

disimpulkan bahwa aisatsu adalah kata-kata atau persalaman yang 

menunjukkan rasa merendahkan diri dalam tindakan pada saat bertemu, 

berpisah, memulai dan mengakhiri aktifitas dengan orang lain. Sedangkan 

hyougen adalah sebuah ekspresi atau ungkapan yang ditunjukkan dalam 

bahasa dan sikap sebagai bentuk dari keinginan/kehendak, perasaan diri 

sendiri. Biasanya aisatsu diikuti oleh gerakan menundukkan badan (ojigi) 

sampai kira-kira 30 derajat pada situasi formal, sedangkan pada situasi non 

formal kira-kira 15 derajat. Sedangkan dalam melakukan aktifitas sehari-

hari dari pagi sampai malam ada 13 situasi yang biasa dipakai untuk 

mengucapkan aisatsu, seperti yang dikatakan oleh Mashurou, dkk. Situasi 

tersebut meilputi aktifitas di rumah sampai kegitan di kantor dan kembali 

ke rumah.  

 

Kata kunci : aisatsu, hyougen, ojigi. 
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Pendahuluan 

1. Pengertian Aisatsu hyougen 

1.1. Pengertian Aisatsu 

Aisatsu bila dituliskan dengan menggunakan huruf kanji yaitu 挨拶, 

apabila kedua kata tersebut diuraikan maka dapat diartikan dengan 挨 (ai) 

yang memiliki arti mendorong sampai terbuka dan kanji 拶 (satsu) yang 

berarti dekat atau sebentar lagi. Ada beberapa definisi tentang aisatsu yang 

dijelaskan oleh beberapa ahli, seperti: pengertian menurut Admiharja 

Nichijyou kaiwa (1995:6), yang mengatakan bahwa aisatsu adalah “kata-

kata persalaman yang selalu diucapkan dalam setiap kesempatan sepanjang 

manusia beraktifitas”.  

Sedangkan aisatsu menurut Hidetoshi Sanseido Kokugo Jiten 

(1992: 2) adalah 人と会ったり別れたりするときに尊敬や下見の気持

ちを態度にあらわすること。 ”Hal yang menunjukan perasaan 

merendahkan diri dalam tindakan pada saat bertemu atau berpisah dengan 

orang lain”. 

Shizuo Kokugo Jiten (1997: 2), memberikan dua definisi tentang 

aisatsu, yaitu: 人と会ったとき取り交わす儀礼的な動作,言葉。 

“Aisatsu merupakan kata-kata atau gerakan yang menunjukkan sikap 

hormat pada saat bertemu dengan orang”. 

儀式、就任、離任などのとき祝意 謝意、親愛の意などをのべる言

葉。  

“Aisatsu merupakan kata-kata yang berisi ungkapan syukur atau terima 

kasih, dan ungkapan untuk menjalin keakraban dengan penghormatan 

misalnya pada saat masuk kerja, meninggalkan tempat kerja, dan lain-

lain”. 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aisatsu 
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merupakan kata-kata atau gerakan yang berisi ungkapan terima kasih yang 

menunjukkan sikap hormat, dan ungkapan yang bertujuan untuk menjalin 

keakraban yang ditujukan kepada orang lain. 

Sedangkan menurut Sudjianto (2004: 169-170), mengatakan bahwa 

ungkapan-ungkapan persalaman seperti ohayou, konnichiwa, dan 

sayounara termasuk dalam kelas kata kandoushi. Kandoushi adalah salah 

satu kelas kata yang dapat berdiri sendiri, tidak dapat berubah bentuk, tidak 

dapat menjadi subjek, tidak dapat menjadi keterangan, dan tidak dapat 

menjadi konjungsi. Dalam kandoushi terdapat kata-kata yang 

mengungkapkan perasaan seperti rasa terkejut, dan rasa gembira, namun 

juga mengandung kata-kata yang menyatakan panggilan atau jawaban 

terhadap orang lain. 

 

1.2 Pengertian Hyougen 

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari wikipedia, menuliskan:  

表現とは、じぶんの感情や思想・意志などを、形として残したり、

態度や言語で示すことである。 ”Hyougen adalah ekspresi yang 

menunjukkan sesuatu hal dalam bahasa dan sikap sebagai bentuk dari 

keinginan, kehendak, dan perasaan diri sendiri (www.wikipedia.org).  

 

Pembahasan 

2. Situasi Penggunaan Aisatsu dalam Kehidupan Sehari-hari 

 Situasi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Jepang sangat 

beragam dan bervariasi, sehingga menciptakan aisatsu yang beragam 

dalam masyarakat dan budaya Jepang. Seperti yang dikatakan oleh 

Admiharja (1995: 6), yaitu: “Aisatsu merupakan kata-kata persalaman 

yang selalu diucapkan dalam setiap kesempatan sepanjang manusia 
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beraktifitas. Kata-kata persalaman ini sangat banyak jumlahnya karena erat 

sekali hubungannya dengan kehidupan masyarakat Jepang”. 

 Sedangkan Mashurou, dkk. Aisatsu to Kotoba (1981: 48), 

mengatakan ada 13 jenis situasi dalam pengucapan aisatsu, yaitu: 

1. 朝起きて、家族に初めて会った時。 

Situasi pada saat di rumah, ketika bangun tidur dan bertemu 

dengan keluarga.  

Contohnya: おはよう・おはようございます。 

2. 夜寝る前に家族に対して。 

Pada situasi malam hari sebelum tidur kepada keluarga.  

Contohnya: おやすみ・おやすみなさい。 

3. 夕食を食べ始める時。 

Pada situasi sebelum makan.   

Contohnya: いただきます。 

4. 夕食を食べ終わった時。 

Pada situasi setelah makan.   

Contohnya: ごちそうさまでした。 

5. 自分が外出する時、家族に対して。 

Situasi pada saat kita keluar rumah, terhadap keluarga.   

Contohnya: いってきます。 

6. 家族が外出する時、見送って。 

Pada saat kita mengantar keluarga yang akan pergi untuk 

beraktifitas.  Contohnya: 行っていらっしゃい。 

7. 自分が帰宅した時、家族に対して。 

Pada saat kita pulang ke rumah, terhadap keluarga.   

Contohnya: ただいま。 
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8. 家族が帰宅した時、迎えて。 

Pada saat anggota keluarga pulang ke rumah.  

Contohnya: おかえり・おかえりなさい。 

9. 朝、道で近所の親しい人に会った時。 

Pada waktu pagi hari, terhadap tetangga yang sudah akrab ketika 

bertemu di jalan.  

Contohnya: おはようございます。 

10. 昼ごろ、道で近所の親しい人に会った時。 

Pada waktu siang hari, terhadap tetangga yang sudah akrab ketika 

bertemu di jalan. Contohnya: こんにちは。 

11. 夕方、道で近所の親しい人に会った時。 

Pada waktu sore hari, terhadap tetangga yang sudah akrab ketika 

bertemu di jalan.  

Contohnya: こんばんは。 

12. 今日が誕生日の同性の知人に会った時。 

Pada waktu teman berulang tahun.  

Contohnya: 誕生日おめでとうございます。 

13. 家族に不幸が合った時。 

Pada situasi teman mendapatkan musibah.  

Contohnya: おきのどく。 

 

 Klasifikasi Aisatsu 

 Mashurou, dkk. (1981: 40-41), mengklasifikasikan aisatsu menjadi 

tiga golongan, yaitu: 

1. Bentuk formal 

Aisatsu formal adalah ungkapan yang diucapkan dan memiliki 
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tingkatan arti serta dipakai pada kesempatan yang sedikit resmi atau 

resmi pada waktu tertentu. Seperti ucapan: Ohayougozaimasu, 

konnichiwa, konbanwa, sayounara, dan lain-lain. 

2. Bentuk non formal 

Aisatsu non formal adalah ungkapan yang diucapkan dalam bnetuk 

kata-kata pendek atau kata-kata yang tidak memiliki arti khusus. 

Seperti ucapan: yaa atau jya, atau mungkin hai dan hello yang diambil 

dari bahasa Inggris. 

3. Goaisatsu  

Aisatsu ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan hati kepada 

orang lain, misalnya utnuk menyatakan perasaan senang atau gembira, 

mengungkapkan kesedihan atau belasungkawa dalam suatu pidato. 

Apabila dibandingkan dengan aisatsu jenis formal dan non formal, 

maka aisatsu jenis ini biasanya menggunakan ungkapan yang cukup 

rumit dan kata-kata yang panjang, tetapi terlihat pada rasa hormat atau 

penghormatan yang dalam. 

 

 Ojigi  

 Orang Jepang pada umumnya mengucapkan aisatsu diikuti dengan 

gerakan membungkuk yang disebut dengan ojigi. Shizuo Kokugo Jiten 

(1977: 410), mendefinisikan ojigi sebagai berikut: 頭を下げてれいをす

ること。挨拶普通「おー」の形で使う。”Merendahkan kepala untuk 

melakukan penghormatan. Biasanya dilakukan dalam melakukan aisatsu”. 

 Sedangkan menurut Widyahartono (1985: 67), berpendapat bahwa 

ojigi adalah manifestsi yang dipakai untuk _ocial hormat, menyampaikan 

selamat _ocial, berpisah, untuk mengungkapkan penghargaan atau terima 

kasih, untuk menyampaikan penyesalan atas kesalahan, meminta 

kemurahan hati seeorang, serta memohon. 
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 Berdasarkan sifatnya ojigi dibagi menjadi beberapa macam, seperti 

yang dikemukakan oleh Widyahartono (1985: 68), yang mengatakan 

bahwa pemberian hormat dengan membungkuk dibagi menjadi tiga cara, 

yakni: 

1. Ojigi yang bersifat formal 

Ojigi yang bersifat formal dilakukan dengan membungkukkan 

badan kira-kira 30 derajat dengan kedua tangan menyatu dan 

diletakkan di atas lutut. 

2. Ojigi yang bersifat non formal 

Ojigi yang bersifat non formal dilakukan dengan cara 

membungkukkan badan kira-kira 15 derajat dengan kedua tangan 

di samping. Hal ini dilakukan dengan santai dan bersifat umum 

antara orang-orang dari segala lapisan. 

3. Seireikei  

Jenis ojigi yang ketiga ini, biasanya dipakai untuk menghormati 

kaisar dahulu kala, tetapi sekarang jarang dipakai. Hanya dipakai 

oleh orang tua yang masih memegang erat tradisi kuno. 

 

 Pentingnya mengucapkan Aisatsu 

 Sebenarnya pengucapan aisatsu tidak hanya terhadap orang yang 

sudah dikenal atau akrab saja, tetapi juga kepada orang yang tidak dikenal. 

Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan budaya dalam kehidupan 

masyarakat Jepang, karena mereka sangat menghargai satu dengan lainnya. 

 Manshurou (1986: 20), mengatakan bahwa ekspresi pengucapan 

aisatsu sangat penting dengan aisatsu hyougen yang baik lawan bicara 

akan merasa dihargai dan dihormati, sehingga memberikan tanggapan atau 

kesan yang baik juga. ‘挨拶はコミュニカシオンの第一歩となります。

その意味で、まごころのこもった挨拶、相手に快い印象を与える言
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葉や程度は社会生活における潤滑油と要ってよいでしょ

う。”Aisatsu merupakan langkah awal dalam berkomunikasi. Maksudnya 

aisatsu yang memiliki arti dan ketulusan hati memberikan kesan yang 

nyaman pada lawan bicara dan merupakan _ocial_ dalam kehidupan _ocial 

bermasyarakat”. 

 Sedangkan Yoshiro, dkk. Menjelaskan tentang pentingnya 

pengucapan aisatsu dalam dunia kerja, yakni:‘仕事をスマーズに進める

ためには、人間関係が大切です。そして、良い関係を作るためは、

まず挨拶をすることからはじめましょう。社内でも社外でも、人に

会った時は自分から挨拶をするようにしましょう ’。 ”Untuk 

melancarkan jalannya pekerjaan, hubungan antar manusia sangatlah 

penting. Kemudian untuk menciptakan hubungan yang baik pertama-tama 

dimulai dari aisatsu. Untuk itu saat bertemu dengan orang baik di dalam 

ataupun di luar perusahaan sebaiknya mengucapkan aisatsu. 

 Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat diketahui 

mengapa orang Jepang sangat memegang teguh penggunaan aisatsu 

hyougen dalam kehidupan sehari-hari dan bersosialisasi. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Aisatsu merupakan langkah awal dalam berkomunikasi. 

2. Aisatsu merupakan ungkapan rasa hormat dan keramahan hati kepada 

orang lain.  

3. Aisatsu dapat menciptakan hubungan baru dengan orang yang belum 

dikenal. 

4. Dengan aisatsu hyougen dapat menjalin hubungan baik dan 

keharmonisan terhadap oang yang sudah dikenal maupun yang belum 

dikenal. 

5. Aisatsu merupakan _ocial_ dalam kehidupan _ocial bermasyarakat. 
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6. Aisatsu dapat melancarkan hubungan kerja atau bisnis, dan 

menciptakan suasana kerja yang harmonis serta efektifitas dalam 

bekerja. 

 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aisatsu  

 Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa aisatsu merupakan 

sebuah tradisi atau kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

Jepang. Tetapi aisatsu tidak dengan sembarangan saja digunakan atau 

dengan hanya menggunakan gerakan sesuka hati, melainkan ada aturan dan 

situasi yang harus disesuaikan pada saat penggunaannya. Seperti yang 

dijelaskan oleh Mizutani (1990: 20), mengatakan bahwa dalam 

mengucapkan aisatsu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Ekspresi yang cerah 

Maksudnya adalah ketika kita akan mengucapkan aisatsu harus 

diikuti oleh ekspresi wajah yang cerah, sehingga memperlihatkan 

perasaan senang dapat berjumpa dengan lawan bicara. 

2. Disertai dengan ojigi 

Seperti yang kita ketahui bahwa ojigi merupakan _ocial penunjang 

dalam aisatsu, tetapi ojigi boleh saja tidak digunakan. Mungkin 

hanya dengan menundukan kepala saja apabila ditujukan kepada 

teman, tetangga, dan rekan kerja. Kecuali bila mengucpakan aisatsu 

kepada atasan atau orang yang baru dikenal haruslah dilakukan 

dengan sungguh-sungguh. 

3. Dilakukan dengan sopan 

Dalam mengucapkan aisatsu sudah seharusnya dilakukan dengan 

sopan, terutama kepada atasan, orang yang lebih tua, dan orang 

yang baru dikenal. 

4. Mengucapkannya dengan tegas 
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Aisatsu harus diucapkan dengan tegas dan jelas, tetapi bukan 

dengan meninggikan volume suara menjadi keras. Sebaiknya 

diucapkan dengan _ocial, mantap, dan percaya diri. 

 

 Jenis-jenis Aisatsu Hyougen dalam Dorama Hotaru no Hikari 

 Dalam aisatsu hyougen terdapat banyak ungkapan yang dipakai 

sebagai ekspresi terhadap suatu perasaan atau keinginan. Dalam kehidupan 

sehari-hari orang Jepang banyak sekali peristiwa yang terjadi dari pagi 

pada waktu bangun tidur sampai malam hari pada waktu sebelum tidur 

kembali. Di bawah ini merupakan jenis-jenis aisatsu hyougen yang biasa 

setiap hari diucapkan oleh orang Jepang, dan terdapat dalam drama 

“Hotaru no Hikari”, yaitu: 

1. Ohayou Gozaimasu おはようございます。 

Walaupun tidak mengandung arti kata yang sepenuhnya benar, tetapi 

dalam bahasa Jepang berarti “ Selamat Pagi”, tapi kata inilah yang 

diucapkan ketika kita pertama kali bertemu seseorang di waktu pagi 

hari. Untuk teman akrab atau orang yang kedudukannya di bawah kita, 

kita bisa mengucapkan お早う ‘Ohayou’. Sedangkan kepada atasan 

atau orang yang belum dikenal menggunakan お早うございます, 

kata ini diucapkan sejak dini hari, sampai sekitar jam 11 pagi. 

2. Konnichiwa こんにちは。 

Konnichi berarti “Hari ini”. Konnichiwa diucapkan mulai tengah hari, 

sampai matahari tenggelam. Yang perlu diingat, salam seperti Ohayou 

gozaimasu, Konnichiwa, dan Konbanwa hanya dapat kita ucapkan 

kepada seseorang satu kali dalam sehari. Lebih dari itu, jika kita 

bertemu lagi dengan orang yang sama dan ingin mengucapkan salam, 

kita bisa pake “Doumo” sambil menganggukkan kepala sedikit. 
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3. Konbanwa こんばんは。 

Konban berarti “_ocial_ni”. Dengan menambahkan partikel WA di 

belakangnya, kata ini berubah menjadi salam, yang diucapkan pada 

waktu malam hari. 

4. Arigatou Gozaimasu ありがとうございます。 

Secara gramatik berarti “sulit (bagi saya) untuk menerima (kebaikan 

dari anda)”. Di ucapkan ketika orang lain telah membantu/memberikan 

sesuatu kepada kita. Ungkapan terima kasih ini mempunyai berbagai 

macam varian. Kita bisa menambahkan kata どうも ’Doumo’ di 

depannya, yang bisa diartikan “Sangat/Sekali” どうも ありがとう 

ございます . Kita pun dapat juga mengubahnya menjadi bentuk 

lampau, ketika bantuan/sesuatu dari orang lain telah kita terima あり

がとう  ございました . Dapat juga kita pakai dengan cara 

memenggal, dan mengambil salah satu katanya sajaどうも atau あり

がとう  saja, yang sudah berarti “Terimakasih” namun merupakan 

ungkapan tidak formal/ungkapan plain. Di kalangan remaja, ada kata 

サンキュー  – Sankyuu yang diserap dari kata bahasa Inggris 

”Thankyou”. Bahasa Slank ini kadang ditulis dengan angka 39 (angka 

3 dalam bahasa jepang dibaca “san” dan angka 9 dibaca “kyuu”). Di 

daerah Oosaka, ada juga dialek daerah おおきに  yang kadang 

dipadukan menjadi お お き に  ど う も  yang juga berarti 

“Terimakasih”. 

5. Yoroshiku Onegaishimasu よろしくおねがいします。 

Merupakan permohonan ketika kita ingin meminta pertolongan kepada 

orang lain. “Mohon bantuannya”, “Mohon kerjasamanya”. Ada juga 

kataよろしく yang artinya juga sama seperti Onegaishimasu. Kadang 
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keduanya digabung menjadi よろしくおねがいします  Yoroshiku 

onegaishimasu, atau yang lebih sopan lagiよろしくおねがいいたし

ます Yoroshiku onegaiitashimasu. Artinya akan sama sekali berbeda 

ketika kita menambahkan kataどうぞ di depannya. 

6. Osakini Shitsureishimasu お先にしつれいします。 

Lengkapnya adalah お先に失礼します ‘Osakini shitsureishimasu’. 

Berarti “Saya pergi duluan”. Dalam situasi di kelas misalnya, ketika 

kita ingin pulang terlebih dahulu, sementara teman-teman yang lain 

masih berada di dalam kelas, kita mengucapkan Osakini 

shitsureishimasu. Orang yang kita tinggalkan menjawabnya dengan お

先にどうぞ osakini douzo yang berarti “Silakan duluan”. 

7. Otsukaresamadeshita お疲れ様でした。 

Biasa juga diartikan “Terimakasih atas kerjasamanya”. Otsukaresama 

deshita diucapkan untuk situasi dimana beberapa orang telah selesai 

melakukan suatu pekerjaan / hal secara bersama-sama. Di dalam kelas, 

di dalam sebuah acara, ketika akan pulang dari tempat kerja, dsb. 

Lazim juga diucapkan dengan dipenggal おつかれさま おつかれ

さん  atau おつかれ  saja. Bentuk lain yang artinya sama, tapi 

bentuknya lebih tidak sopan adalah ご苦労様でした ‘Gokurousama 

deshita’. 

8. Itadakimasu いただきます。 

Secara gramatik berarti “Saya menerima”. Ucapan “Itadakimasu” 

mengandung makna rasa syukur dan terima kasih kepada semua yang 

telah berjasa, sehingga seseorang dapat menyantap suatu 

makanan/kadang termasuk minuman. Dalam bahasa Indonesia 
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(termasuk dalam Dorama dan Anime) kata “Itadakimasu” sering 

diartikan menjadi “Selamat makan” atau “Saya makan”. 

9. Gochisousamadeshita ごちそうさまでした。 

Kata ご ち そ う  (gochisou) berarti “Hidangan yang lezat”. 

Gochisousama deshita diucapkan untuk berterimakasih kepada semua 

yang telah berjasa menyediakan makanan untuk kita. Kadang diartikan 

menjadi “Saya selesai makan” atau “Terimakasih atas makanannya”. 

Ketika diajak pergi makan oleh orang lain, orang Jepang mempunyai 

kebiasaan mengucapkan gochisousama deshita berulang-ulang. 

Pertama ketika dia baru saja selesai makan. Kedua ketika mereka 

pulang dan akan berpisah kembali ke tempat tinggal masing-masing. 

Dan ketiga, adalah ketika mereka bertemu lagi keesokan harinya, atau 

beberapa hari setelah itu. Hal tersebut adalah hal yang lazim, dan 

dianggap sebagai sebuah sopan santun. 

10. Omatasemashita おまたせました。 

Ungkapan ini digunakan pada waktu kita telah meminta seseorang 

untuk menunggu. 

11. Itteikimasu いってきます。 

Arti ittekimasu yang lebih tepat sesuai dengan asal kata-nya adalah 

“Saya pergi dan akan kembali lagi”. Diucapkan oleh seseorang yang 

akan berangkat meninggalkan suatu tempat, kemudian dia akan 

kembali lagi ke tempat itu. Orang Jepang mempunyai kebiasaan 

mengucapkan いってきます (ittekimasu) ketika mereka pergi dari 

rumah. 

12. Itterasshai いってらっしゃい。 

Merupakan jawaban dari いってきます (ittekimasu). Bunyi “I” di 

tengah-tengah bisa dihilangkan. Diucapkan kepada orang yang akan 
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pergi dari suatu tempat, dan dia akan kembali lagi (misalnya 

diucapkan ke anak yang akan berangkat ke sekolah). Yang perlu 

diketahui adalah, dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga kedua 

ungkapan di atas dibalik, seseorang yang berada di rumah lebih dulu 

mengucapkan いってらっしゃい dan orang yang akan pergi baru 

mengucapkan いってきます . Bukan sebuah contoh percakapan 

formal, tapi patut untuk diketahui. 

13. Tadaima ただいま。 

Ungkapan ini sering juga diartikan “Saya pulang”. Diucapkan ketika 

kita kembali dari suatu tempat. 

14. Okaerinasai お帰りなさい。 

Merupakan jawaban dari Tadaima. Berasal dari kata かえり yang 

berarti pulang, dan なさい yang berarti silahkan. Shinchan (Nohara 

Shinosuke di Crayon Shinchan) selalu terbalik mengucapkan kedua 

salam ini. Dia selalu mengucapkan Okaerinasai ketika dia pulang, 

bukan Tadaima pada waktu kembali ke rumah. 

15. Oyasuminasai お休みなさい。 

Oyasuminasai atau oyasumi diucapkan ketika kita akan berpisah 

dengan orang lain untuk tidur, atau berpisah ketika sudah larut malam. 

Sehingga tidak menggunakan kata konbanwa sebagai ungkapan 

perpisahannya. 

16. Sumimasen すみません。 

Digunakan untuk meminta maaf atas kesalahan kita, atau berterima 

kasih ketika orang lain melakukan hal yang seharusnya tidak perlu dia 

lakukan untuk kita. Ada juga yang mengucapkannya dengan すいませ

ん. Bentuk biasa dari ungkapan ini adalah ご免なさい Gomennasai, 
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atau ごめん Gomen. Kata lain yang artinya mirip adalah しつれいし

ます Shitsureishimasu, yang berarti “Maaf atas kelancangan saya”. 

17. Hajimemashite 始めまして。 

Diucapkan ketika mengawali perkenal saat kita bertemu pertama kali 

dengan seseorang. Dalam bahasa Inggris sama artinya dengan “How 

do you do”. 

18. Doozoyoroshiku Onegaishimasu どうぞよろしくお願いします。 

Walaupun maknanya mirip dengan よろしくおねがいします, tapi 

ungkapan ini dipakai ketika kita mengakhiri saja. Lebih umum 

disingkat menjadi どうぞよろしく saja. Jawaban untuk kalimat ini 

adalah こちらこそ よろしくおねがいします  “Senang juga 

berkenalan dengan anda, mulai sekarang, sayapun akan membutuhkan 

bantuan dari anda”. 

19. Omedetou Gozaimasu おめでとうございます。 

Ucapan selamat biasanya digabung dengan kata lain seperti 新年おめ

でとうございます  Shinnen omedetou gozaimasu “Selamat tahun 

baru”  ご結婚おめでとうございます  Go-kekkon omedetou 

gozaimasu “Selamat Menikah” 誕生日おめでとうございます 

Tanjoubi omedetou gozaimasu “Selamat ulang tahun” ルバランおめ

でとうございます  Rubaran omedetou gozaimasu “Selamat 

Lebaran”, dan lain-lain. 

20. Ohisashiburi お久しぶり。 

Sesuai dengan artinya, diucapkan ketika kita bertemu dengan orang 

yang sudah lama tidak berjumpa. Bentuk yang lebih kasar adalahしば

らくです Shibaraku desu. 

21. Ogenkidesuka お元気ですか。 
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Dipakai untuk menanyakan keadaan orang lain. Kita bisa 

menjawabnya dengan はい、元気です Hai, genki desu – Iya, sehat. 

Atau はい、お蔭様で Hai, okagesama de – Iya, berkat doa anda 

(saya baik-baik saja). 

22. Gomenkudasai ごめんください。 

Ungkapan Gomen kudasai biasanya diucapkan ketika kita akan 

bertamu ke rumah seseorang. Bisa jugadigunakan sebagai pengganti 

mengetuk pintu. 

23. Osewaninarimasu お世話になります。 

Osewani narimasu adalah saya telah merepotkan anda”. Merupakan 

ungkapan yang diucapkan ketika kita merasa telah membuat orang lain 

repot karena kita. 

24. Ojyamashimasu おじゃまします。 

Jama berarti “Gangguan” sehingga Ojamashimasu bisa diartikan 

“Saya mengganggu”. Dipakai ketika akan masuk ke kamar / rumah 

orang lain, atau juga sekedar basa-basi ketika akan meminta bantuan. 

25. Jya mata, ashita じゃ、また あした。 

Ashita berarti “Besok”. Kata Ashita dalam beberapa konteks bisa 

diganti dengan kata-kata lain seperti あとで “Sebentar lagi”, らいし

ゅう “Minggu depan”, らいげつ “Bulan depan”, dst. Bentuk yang 

lebih formal adalahでは、また Dewa, mata. Sedangkan bentuk yang 

tidak formal antara lain じゃ ね Jya ne, atauじゃ、また ね Jya, 

mata ne, serta ほんじゃ Honjya (logat Kansai/Osaka). 

26. Moshi moshi もしもし 

Ada cerita yang mengatakan bahwa, kata ini dipakai karena setan tidak 

bisa mengucapkan kata “moshimoshi”. Ini menandakan bahwa orang 
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yang mengangkat telepon dari kita benar-benar manusia, bukan hantu 

setan atau sejenisnya. Biasanya, kata ini Cuma dipakai untuk 

pembicaraan di telepon saja. 

27. Sayounara さようなら。 

Merupakan ucapan ketika akan berpisah untuk jangka waktu yang 

lama, bahkan mungkin tidak akan bertemu lagi. Merupakan 

kependekan dari kalimat bahasa Jepang Klasik さようならば おい

とまをもうします Sayounaraba oitoma o moushimasu. 

 

Penutup 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Aisatsu 

Hyougen merupakan suatu ungkapan perasaan dengan menggunakan 

gerakan dan ekspresi yang penting dalam kehidupan bersosialisasi 

masyarakat Jepang. Banyak sekali jenis aisatsu hyougen yang 

diucapkan oleh orang Jepang, mulai mereka bangun tidur, melakukan 

aktifitas sampai mereka kembali tidur. Aisatsu hyougen pun tidak 

sembabarangan digunakan, ketika kita mengucapkannya harus diikuti 

oleh gerak badan atau ojigi. Pada saat melakukan ojigi pun harus 

melihat situasi itu formal atau non formal, karena ada perbedaan dalam 

melakukannya. 

Dengan aisatsu kita dapat melancarkan hubungan kerja dan 

hubungan _ocial dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 27 ungkapan 

persalaman (aisatsu hyougen) yang dibahas pada bagian sebelumnya, 

seperti: Ohayou Gozaimasu, Osakini Shitsureishimasu, 

Otsukaresamadeshita, Itadakimasu, Gochisousamadeshita, dan lain-

lain. Mungkin masih banyak lagi aisatsu hyougen yang terdapat dalam 

kehidupan masyarakat Jepang, tetapi tidak semuanya dapat kami bahas 
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karena hanya terbatas pada penggunaannya dalam dorama Hotaru no 

Hikari. 

Ketika kita akan mengucapkan aisatsu pun harus memperhatikan 

waktu, tempat, dan kepada siapa kita akan mengucapkannya. Gerak 

badan, tingkat kesopanan, ketegasan, dan ekspresi wajah pun menjadi 

point penting dalam melakukan aisatsu hyougen, karena hal itulah 

yang memperlihatkan perasaan dan keramahan kita terhadap lawan 

bicara. 
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RAGAM BAHASA SURAT PADA  

ANIME “BYOUSOKU 5CM” 

 

R. Januar Radhiya 

(Dosen Fakultas Sastra UNAS PASIM, Bandung) 

Tatiana Stary Claudia 

(Dosen Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado)   

 

Abstrak 

Korespondensi dalam bahasa Jepang adalah salah satu cara yang efektif 

untuk meningkatkan kemampuan pembelajar bahasa Jepang. Tetapi, 

bahasa yang digunakan dalam penulisan surat sangat berbeda dengan 

bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti dari segi 

kata, ungkapan ataupun tata cara penulisan yang pada prinsipnya 

mempunyai aturan tertentu. Anime yang merupakan salah satu kebudayaan 

Jepang dan mengandung unsur-unsur budaya di dalamnya, cukup 

berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu anime “Byoushoku 5 cm” ini 

dijadikan data penelaahan ragam bahasa surat untuk artikel ini. 

Keyword : Surat, Anime, Musim  

 

1 Pendahuluan 

Berbicara tentang tulis menulis surat, apalagi surat yang bersifat 

pribadi, SMS (Short Messaging Services) dan E-mail untuk akhir-akhir ini 

lebih banyak digunakan karena kepraktisannya. Selain itu banyak hal yang 

lain yang membuat orang beralih ke dua hal tersebut.  

Berbeda dengan masyarakat Jepang mereka masih mempergunakan 

surat untuk memberi kabar, memberi selamat, dan lain-lain. Begitu pula 

ragam bahasa yang digunakan bermacam-macam ungkapan dikemukakan. 

Penulisan surat dalam bahasa Jepang, masih ditampilkan pada Dorama-

dorama, anime, iklan layanan masyarakat dan lain-lain. Bagi orang yang 

belajar bahasa Jepang, hendaknya mengetahui dan bisa menggunakan 
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ragam bahasa surat ini, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari.   

Dengan maraknya peredaran anime, baik yang sudah diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia, maupun yang masih menggunakan bahasa 

aslinya membuat berkembangnya budaya Jepang di Indonesia. Anime 

(Kartun Jepang) saat ini telah menjadi instrumen yang cukup dikenal 

dalam kehidupan masyarakat kita. Dan bisa digunakan sebagai referan 

pembelajaran budaya dan Kebahasaan. Kepopuleran anime terlihat mulai 

anak-anak SD hingga orang-orang dewasa. Dampak dari anime di kalangan 

siswa memiliki sisi positif dan sisi negatif.  

Akan tetapi lain halnya jika kita menyiasati media anime tersebut 

sebagai media untuk mempelajari bahasa Jepang secara lebih luas dan 

terbuka. Meskipun tidak menguasai bahasa Jepang secara teoritis, tetapi 

hal tersebut patut diperhitungkan. Tujuan utama belajar bahasa Jepang 

adalah untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang tidak 

hanya dalam bahasa lisan bahkan dalam hal menulis surat. 

Menurut Kikuko Tatematsu dkk dalam buku “Writing Letters in 

Japanese” menulis surat dalam bahasa Jepang mempunyai tingkatan 

kesopanan atau politeness levels, seperti dikemukakan di bawah ini: 

1) Jenis surat yang netral, tanpa menghiraukan usia, jenis kelamin 

sehingga si penulis tidak merasa khawatir kalau suratnya akan 

menyinggung si penerima surat. 

2) Ada tahapan kesopanan.  Tahapan tersebut tergantung pada 3 faktor 

dibawah ini :  

a) Hubungan vertikal (superior-inferior) antara si penulis dan si 

penerima.  

b) Hubungan kedekatan antara si penulis dengan si penerima 

rendah, seperti orang yang belum pernah bertemu, maka 
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tingkatan kesopanan menjadi lebih tinggi.  “hubungan 

berjarak” juga akan timbul antara sisws dengan gurunya di 

masa sekolah dulu, walaupun dia sudah lulus sejak beberapa 

tahun yang lalu,  tetapi siswa masih merasakan rasa hutang 

budi yang kuat kepada gurunya tersebut. 

c) Surat bentuk permintaan seperti surat permintaan rekomendasi 

kepada professor, semakin besar beban dalam surat permintaan 

surat tersebut, semakin tinggi tingkat kesopanan yang dipakai. 

Seperti halnya juga dalam permintaan maaf, semakin tinggi 

pula level kesopanan yang dipakai si penulis untuk meminta 

maaf kepada si penerima surat. 

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan diungkapkan penggunaan 

ragam bahasa surat yang muncul, isi, dan tujuan pengiriman surat pada 

anime “Byousoku 5 cm” agar dapat menambah pengetahuan dan gambaran 

umum bagaimana surat itu ditulis.   

 

2  Tinjauan Pustaka 

2.1   Anime 

Anime adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan film 

animasi Jepang. Kata tersebut berasal dari kata animation yang dalam 

pelafalan bahasa Jepang menjadi animeshon. Kata tersebut kemudian 

disingkat menjadi anime. Walaupun demikian, asal kata tersebut berasal 

dari bahasa Perancis, sewaktu animasi diperkenalkan pertama kalinya 

(http://www.animindo.net). 

Sejarah karya animasi di Jepang diawali oleh Tezuka Osamu. Pada 

tahun 1962 dia mendirikan Mushi Production untuk memproduksi anime 

karyanya sendiri. Pada tahun 1963 dimulai penyebaran anime televisi seri 
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30 menit pertama kalinya “Tetsuwan Atom“ (dengan judul yang dikenal di 

luar Jepang “Astro Boy”). Bersama dengan “Jungle Taitei” (dengan judul 

yang dikenal di luar Jepang “Kimba The White Lion”, mendapat 

penghargaan yang terkenal (Jorden, 1998: 671). 

Anime di Jepang bervariasi dalam segi kualitasnya dikarenakan 

setiap artis desain anime memiliki ciri khas masing-masing dan teknik 

pengerjaan yang berbeda-beda. Sebagai dampaknya, kompleksitas anime 

di Jepang melebihi animasi-animasi di negara lain. Kondisi ini dipengaruhi 

oleh kesamaan anime dengan media entertainment lainnya, misalnya game, 

dimana tema yang diambil berkisar dari yang paling lucu sampai yang 

paling serius, dan tidak terpaku secara spesifik kepada anak-anak dengan 

kelompok usia tertentu, bahkan juga dapat diperuntukkan bagi kalangan 

dewasa.  Genre-genre utama yang banyak muncul dalam anime antara lain: 

➢ Action/Adventure: Mengutamakan fokus pada pertarungan, perang, 

maupun persaingan fisik. Genre ini juga dikuatkan oleh seni/teknik-

teknik bela diri, senjata, maupun berbagai macam aksi dari yang 

realistik hingga mustahil. Contohnya antara lain; Naruto, One Piece, 

Samurai X, Dragon Ball, Bleach 

➢ Drama: membangun cerita lewat pengembangan karakter dan tema-

tema yang emosional, serta kekomplesan hubungan antar tokoh. 

Contohnya Fushigi Y?gi, Kare Kano 

➢ Game Based: cerita berpusat seputar permainan-permainan. 

Contohnya Yu-Gi-Oh!, Hikaru no Go, Beyblade, Duel Master 

➢ Horror: menggunakan tema-tema supernatural yang gelap. 

Contohnya Vampire Hunter D series or Higurashi no naku kuru ni. 

➢ Science fiction: Fokus pada hal-hal futuristik, khususnya 

tekhnologi-tekhnologi di masa depan. Bisa juga mencakup 
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penelitian yang berkaitan dengan sains dimasa kini dan penemuan-

penemuan yang dihubungkan dengan kebutuhan manusia. 

Contohnya: Ghost in the Shell, Akira, Paprika, atau Royal Space 

Force: The Wings of Honneamise 

Anime juga dapat dikategorikan menurut target penontonnya, antara lain: 

➢ Shojo: Anime shojo diperuntukkan untuk penonton remaja 

perempuan. Contohnya: Fruits Basket, Sailor Moon, Cardcaptor 

Sakura. 

➢ Shonen: Diperuntukkan bagi remaja laki-laki.Contohnya: Dragon 

Ball Z, Naruto, Bleach, Black Cat, Digimon . 

➢ Seinen: Target penontonnya adalah laki-laki dewasa. Contohnya: 

Oh My Goddess!, Cowboy Bebop , Akira 

➢ Josei: Target penontonnya wanita dewasa. Examples: Gokusen or 

Honey and Clover, Hataraki Man 

➢ Kodomo is Bahasa Jepang yang artinya “anak-anak”. Sesuai 

namanya, anime ini ditujukan untuk penonton anak-anak 

contohnya: Hello Kitty, Hamtaro. 

Secara umum anime biasanya dibedakan menjadi 3 kategori 

berdasarkan media penyampaiannya: TV Episode, Original Video 

Animation (OVA), dan film Layar Lebar (Movie). 

TV Episode adalah bentuk anime yang ditayangkan di televisi 

Jepang. Tema yang ada sangat bervariasi, tetapi karena biasanya terdiri 

dari banyak episode, maka cerita yang disuguhkan pun lebih panjang. Ini 

membuat karakter anime tersebut dapat berkembang dengan lebih baik dan 

halus (tidak dipaksakan). 
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Bentuk yang lain adalah Original Video Animation, dan lebih 

dikenal sebagai OVA, atau OAV (Original Animated Video). Dari arti 

katanya dapat dilihat kalau keduanya berarti sama. Anime jenis ini tidak 

ditayangkan di TV melainkan langsung dipasarkan di pasar Video. Kisah 

yang ada secara umum lebih baik daripada TV series, hanya saja waktunya 

cenderung lebih singkat. Tetapi ada juga beberapa OVA yang memiliki 

lebih dari satu episode. (Animonster, Desember 1999: 2) 

Yang terakhir adalah bentuk film Layar Lebar (Movie). Seperti 

namanya, anime yang satu ini dibuat untuk versi layar lebar. Penonton 

biasanya menemukan kisah dengan kualitas penyajian yang terbaik pada 

anime jenis ini. Durasi pemutarannya sekitar 60 menit sampai 2 jam. 

 

2.2  Byousoku 5 cm  

Byousoku 5cm (5 Centimeters Per Second) adalah anime garapan 

Makoto Shinkai yang selesai pada 22 Januari 2007. Bagian pertama film 

ini distreaming di Yahoo! Jepang untuk Premium Members dari 16 

Februari hingga 19 Januari 2007. Pada 3 Maret 2007, film ini secara penuh 

(3 chapter penuh) disiarkan di bioskop di Cinema Rise di Shibuya, Tokyo. 

3 Chapter ini adalah Ōkashō (桜花抄), Cosmonaut (コスモナウト), dan 

Byōsoku 5 Senchimētoru (秒速 5センチメートル). DVD nya telah dirilis 

pada 19 Juli 2007. Anime ini bergenre Drama  dengan target penonton 

remaja dan dewasa. 

Ōkashō berkisah tentang Takaki Tono dan Akari Shinohara yang 

bertemu di SD. Karena menyukai banyak hal yang sama, mereka pun jadi 

akrab. Semakin dekat, dan akhirnya saling menyukai. Namun setelah 

masuk ke SMP, keduanya harus berpisah. Orang tua Takaki dimutasi ke 
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Tokyo sedangkan orang tua Akari dimutasi ke Tochigi. Namun mereka 

masih terus berkomunikasi lewat surat.  Setelah beberapa lama Takaki 

akan pindah ke Kogashima. Ia ingin bertemu dengan Akari karena mereka 

akan terpisah lebih jauh lagi. Namun, di hari ketika mereka akan bertemu, 

sebuah badai menyerang dan membuat perjalanan Takaki tertunda.  

Background art yang berbeda dengan anime-anime yang lainnya 

menjadi keistimewaan anime ini. Latarnya diambil dari gambaran nyata 

wilayah dan setting tempat yang asli. 5 sentimeter perdetik adalah 

kecepatan jatuhnya kelopak bunga Sakura yang melambangkan pertemuan 

manusia dan perpisahan kembali dimana daun bunga sakura 

melambangkan manusia yang terkadang mulai melakukan sesuatu secara 

bersama namun lama kelamaan akan berjalan menuju jalan-jalannya 

masing-masing (Wikipedia). Di anime ini, terlihat bahwa surat atau sms 

sebanyak apapun itu tidak berguna, karena hati mereka sudah tidak bersatu 

lagi bahkan semakin menjauh karena hubungan jarak jauh mereka. 

 2.3   Surat Dalam Bahasa Jepang 

2.3.1    Pengertian Surat 

Dalam bahasa Jepang yang dikemukakan oleh Nishio Minoru, surat 

adalah menyampaikan urusan dan lain-lain kepada orang lain melalui 

bahasa tulis (Nishio, 2001: 858). Sedangkan menurut Kindaichi (1995: 

1325) surat adalah menulis maksud, urusan, dan hal lainnya yang 

kemudian dikirim kepada orang tertentu. Dari pengertian surat diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah kertas tertulis yang 

berisi maksud, urusan dan lain sebagainya yang dikirim kepada orang lain. 
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2.3.1 Macam-Macam Surat Bahasa Jepang 

Seperti surat bahasa Indonesia, surat bahasa Jepang memiliki 

bermacam-macam jenisnya, tergantung tujuan penulisannya. Dibawah ini 

akan dijelaskan bermacam-macam surat dalam bahasa Jepang menurut 

Kosawa Enan dkk (1979: 205 – 210) : 

1. Salam musiman, seperti : 

a. Nengajou 

Nengajou adalah surat atau kartu ucapan selamat merayakan 

tahun baru.   

b. Shochuu mimai 

Shochuu mimai adalah surat untuk menanyakan kabar seseorang 

pada musim panas. 

c. kanchuu mimai 

Kanchuu mimai adalah surat atau kartu pos untuk menanyakan 

kabar seseorang pada musim dingin.  

2. Tsuchi / annai tegami 

Annai tegami adalah surat pemberitahuan tentang suatu hal atau 

bisa juga berupa surat undangan .  

3. Irai tegami 

Irai tegami adalah surat permohonan suatu hal kepada orang lain 

4. Iwau tegami 

Iwau tegami adalah surat ucapan selamat atas keberhasilan atau 

terjadinya sesuatu hal yang membahagiakan.  

5. Mimai tegami 

Mimai tegami adalah surat untuk menghibur seseorang yang 

sakit atau mendapat musibah. 

6. Sharei / orei tegami 



118 

 

 

R. Januar dan Tatiana : Ragam Bahasa Surat… 

Orei tegami  adalah surat untuk mengungkapkan perasaan terima 

kasih. 

7. Owabi tegami 

Owabi tegami adalah surat untuk menyampaikan perasaan 

bersalah kepada orang lain.  

    

2.3.2 Penulisan Surat Dalam Bahasa Jepang 

Menurut  Katayama Satoshi (2002:8-10)  susunan surat bahasa 

Jepang berbeda-beda tergantung pada: 

1. Aite to no kankei (hubungan dengan si penerima surat) 

2. Tegami no mokuteki, naiyou (tujuan penulisan surat, isi) 

Pada  dasarnya surat bahasa Jepang tersusun atas :           

1. Maebun ( pembukaan) 

2. Shuubun (isi) 

3. Mibun (penutup) 

4. Atozuke (tanggal, nama pengirim surat, nama si penerima 

surat) 

5. Fukubun (NB/tambahan) 

 

1. Maebun (pembukaan) 

Maebun (pembukaan) adalah sama dengan salam (aisatsu) ketika 

pertama kali bertemu dengan seseorang. Harus disampaikan dengan 

sopan, dan memperhatikan panjang pendeknya kalimat tersebut, karena 

kalau terlalu panjang memberikan kesan kurang sopan, apalagi untuk 

mimai tegami, sebaiknya ditulis tidak terlalu panjang atau disingkat. 

Maebun (pembukaan) terdiri atas : 

1) Tougo (kata pembuka) 
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Biasanya fugo sepasang dengan matsubun no ketsugo (kata 

penutup)  

Kata kata penutup yang digunakan mirip dengan dengan hormat 

dan hormat saya dalam bahasa Indonesia. 

Ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan pada pembuka dan 

penutup surat adalah : 

a) Haikei dan keigu : adalah pasangan paling lazim yang 

digunakan dalam surat-surat resmi, tapi pasangan ini tidak 

perlu digunakan dalam surat-surat yang ditulis oleh wanita 

kepada wanita, sebagai gantinya surat- surat itu diawali dengan 

salam musim. Wanita kadang menggunakan kashiko sebagai 

kata penutup surat. 

b) Zenryaku dan shoushou : gabungan ini kurang resmi daripada 

haikei dan keigu, salam ini khususnya digunakan ketika orang 

tidak punya waktu menulis surat panjang, sehingga salam 

pendahuluannya (salam musim dan pertanyaan tentang 

kesehatan si penerima surat) bisa dihilangkan.  

c) Haifuku dan keigu : digunakan saat menulis balasan terhadap 

surat orang lain, tapi sesungguhnya jarang digunakan. 

d) Kinkei dan keihaku : ungkapan persalaman ini digunakan 

ketika menulis surat ucapan selamat atas keberhasilan 

seseorang dan selamat tahun baru lebih sopan jika 

menggunakan  haikei dan keigu. 

2) Jikou no aisatsu (salam musiman) 

Merupakan yang kita rasakan tentang musim saat itu 

3) Anpi no aisatsu  

Merupakan ungkapan untuk menanyakan keadaan penerima 

surat  



120 

 

 

R. Januar dan Tatiana : Ragam Bahasa Surat… 

Ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kesehatan orang lain 

melalui surat antara lain : 

a) Ogenkide irasshaimasuka (apakah anda berada dalam 

keadaan sehat)  

b) Ikaga osugoshi de irasshaimasuka (bagaimana kesehatan 

anda) 

c) Sono ato, okawarinaku osugoshi no koto to gozonjimasu ( 

saya percaya bahwa anda baik-baik saja belakangan ini) 

4) Salam / ucapan terima kasih atau minta maaf 

Akan lebih baik jika kita menulis kata ucapan terima kasih 

atas pertolongan atau persahabatan kepada si penerima atau minta 

maaf kalau kita sudah lama tidak berkirim surat kepada si penerima  

Contoh ungkapan yang digunakan : 

a) Otegami arigatou gozaimashita (terima kasih atas surat anda) 

b) Gobusata shite orimasu (maafkan saya karena tidak menulis 

surat begitu lama) 

c) Gobusata shite oyurushi kudasai (maafkan saya karena tidak 

menulis surat begitu lama ) 

d) Gobusata shite orimasu  ogenkide irasshaimasuka ( saya 

minta maaf karena sudah lama tidak menulis surat, apakah 

anda saat ini sehat-sehat saja ) 

2. Shubun (kalimat utama /isi) 

Shubun adalah inti surat yaitu tujuan penulisan surat atau hal 

terpenting yang ingin disampaikan melalui surat itu, Shubun terdiri dari 

: 

a. Kiten (okoshita kotoba)  
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Biasanya untuk menuju kalimat utama, ungkapan yang 

digunakan sebagai kata pembuka kalimat utama adalah jissai 

wa, sate, tokorode dll 

b. Honbun (kalimat pokok yaitu bagian untuk menyampaikan apa 

yang menjadi tujuan penulisan surat secara jelas) 

3. Matsubun (kalimat penutup) adalah bagian penutupan surat. 

Matsubun terdiri dari :  

(1) Musubi no aisatsu  

Merupakan salam penutup  yaitu berupa ungkapan untuk 

mendoakan keadaan dan kesehatan si penerima surat. Contoh 

ungkapan yang digunakan : 

a) Osamusa no inori kara okarada wo taisetsuni ( tolong jaga 

kesehatan anda karena cuaca yang begitu dingin ) 

b) Gotakou wo inori shimasu (saya mendoakan anda banyak 

kebahagian) 

(2) Ketsugo  

Biasanya sepasang dengan tougo 

4. Ato zuke terdiri atas :  

(1) Hizuke (tanggal) 

Biasanya hanya menulis bulan dan hari, tapi untuk menulis surat 

berikutnya atau aratamaru tegami baru menulis tahun, bulan dan hari. 

Kalau surat dengan gaya vertikal, tanggalnya ditulis di bagian samping 

kanan atas. Kalau surat dengan gaya horizontal, tanggalnya ditulis dibagian 

kiri bawah.  

(2) Shomei ( nama pengirim ) 

Pada prinsipnya nama penulis ditulis dengan nama lengkap, tapi 

pada surat yang ditujukan pada keluarga hanya menulis seperti “haha 

yori”, “ane” dll. Kalau surat dengan gaya vertikal, nama pengirim ditulis 
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dibagian kiri bawah, kalau surat dengan gaya horizontal, nama pengirim 

ditulis dibagian kanan bawah. 

(3) Atemei (nama si penerima surat) 

Nama penerima surat ditulis dengan lengkap disertai dengan 

keishou atau gelar kehormatan. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan 

surat adalah tidak boleh menulis dua kata sebutan kehormatan seperti 

“yamada sensei sama“. 

Dalam surat menyurat, sebutan kata kehormatan yang biasa 

dipergunakan adalah “sama”, namun selain itu terdapat bermacam-macam 

jenis sebutan kehormatan yang lainnya, diantaranya adalah : 

1. Sama ( kata sama biasanya paling umum atau sering digunakan dalam 

surat ) 

2. Dono ( kata dono biasanya digunakan untuk surat-surat pemerintahan ) 

3. Onchuu  ( digunakan untuk perusahaan dan organisasi yang tidak tahu 

ditujukan untuk orang yang khusus bersifat formal ) 

4. Kakui ( digunakan untuk semua orang yang bersifat umum seperti 

pengumuman brosur dll ) 

5. Goichidousama ( digunakan untuk surat yang ditujukan kepada seluruh 

anggota keluarga  artinya anda sekalian ) 

6. Sensei ( digunakan oleh seorang murid kepada gurunya atau dokter, 

politisi, advokat dan sebagainya) 

Kalau surat dengan gaya vertikal, nama si penerima ditulis dibagian 

samping kanan atas. Kalau surat dengan gaya horizontal nama si penerima 

ditulis di bagian kiri bawah. (Osamu dkk, 2001:11) 

5. Fukubun 

Fukubun (soebun) merupakan bagian dari  kalimat utama yang lupa 

ditulis sebelumnya, kemudian ditambahkan pada bagian akhir surat. 
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Biasanya diawali dengan kata  “otte……, nao…… ,tsuishin…dll”, 

contoh:  

Tsuishin  

Atarashii kadode no shirushini kokoro bakari no shina o 

okuriitashimashita. Douzo gojunou kudasai.   

Sebagai tanda permulaan (kehidupan yang baru) saya mengirimkan 

hadiah sekedarnya. Semoga anda mau menerimanya 

 

3. Pembahasan  

Pada anime Byousoku 5 cm  ini ada empat contoh surat yang 

dikirimkan oleh Shinohara Akari untuk Toono Takaki. Surat ini dikirim 

dengan waktu dan situasi yang berbeda. Dapat dilihat dari pembahasan 

berikut ini. 

 

Surat pertama dari Shinohara Akari untuk Touno Takaki  

遠野
と お の

貴樹
た か き

様
さま

へ 

大変 ご無沙汰しております。 

こちらの夏の暑いけれど、東京にくらべればずっと過ごしやすいで

す。 でも今にして 思えば、私は東京のあの蒸
む

し暑い夏も好きで

した。 

とけてしまいそうに 熱いアスファルトも、 陽 炎
かげろう

のむこうの

高 層

こうそう

ビルもデパートや地下鉄の寒いくらいの冷 房

れいぼう

も。 

私たちが最後にあったのは小学校の卒業式でしたから。あれからも

半 年
はんとし

です。ね....貴樹君わたしのこと覚えていますか？ 
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Dear, Takaki Tono 

Maaf sudah lama tidak menulis surat. 

Walaupun Musim panas disini panas, bagaimanapun disini lebih dingin 

dibandingkan dengan Tokyo. Tetapi walaupun sekarang mengingatnya, 

saya memilih melewati musim panas di Tokyo. Aspal  yang terlihat seperti 

meleleh. Di kejauhan berdiri gedung-gedung  tinggi yang berkilauan. Dan 

panasnya melebihi dinginnya AC di Departement Store dan kereta bawah 

tanah.   

Terakhir kita bertemu pada upacara kelulusan SD. Itupun sudah setengah 

tahun setelah itu.  Hey.. . Takaki, masihkah dirimu mengingatku? 

 

Surat ke 1 

 Kalimat Keterangan 

1. Aite to no kankei  
遠野
とおの

貴樹
たかき

様
さま

へ 

 

大変 ご無沙汰しておりま

す。 

  

Akari sudah lama 

tidak berkomunikasi 

dengan Takaki 

karena mereka harus 

berpisah setelah lulus 

SD. Terllihat dari 

maebun yang di tulis 

resmi 

2. Tegami no 

mokuteki 

私たちが最後にあったのは

小学校の卒業式でしたか

ら。あれからも 半 年

はんとし

で

す。ね....貴樹君わたしのこ

と覚えていますか？ 

Akari ingin 

mengetahui apakah 

Takaki masih 

mengingatnya atau 

sudah 

melupakannya? 

apakah masih bisa 

bertemu? 

Pada  dasarnya 

surat bahasa 

Jepang tersusun 

atas : 

  

1.  Maebun  大変 ご無沙汰しておりま

す。 

こちらの夏の暑いけれど、

東京にくらべればずっと過

ごしやすいです。 

Kalau kita lihat dari 

pembukaan surat ini, 

menadakan bahwa 

Akari sudah lama 

tidak menulis surat 
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kepada Takaki. 

Tougo 大変 ご無沙汰しておりま

す 

 

Jikou no Aisatsu こちらの夏の暑いけれど、

東京にくらべればずっと過

ごしやすいです 

Akari 

mengungkapkan apa 

yang dirasakan 

tentang musim panas 

di Tochigi. 

Salam/Ucapan 

Terimakasih atau 

minta maaf 

大変 ご無沙汰しておりま

す 

Ungkapan ini 

digunakan untuk 

meminta maaf  

ketika sudah lama 

tidak berkirim surat.  

2.  Shuubun  とけてしまいそうに 熱い

アスファルトも、 陽 炎

かげろう

のむこうの高 層

こうそう

ビルもデ

パートや地下鉄の寒いくら

いの冷 房

れいぼう

も。 

私たちが最後にあったのは

小学校の卒業式でしたか

ら。あれからも 半 年

はんとし

で

す。ね....貴樹君, 

わたしのこと覚えています

か？ 

Musim panas di 

Jepang sering 

menimbulkan 

fatamorgana. Dan 

panas yang lembab 

itu membuat tidak 

mudah untuk 

melewati hari. 

Panasnya bisa 

melebihi AC di 

gedung-gedung.  

Honbun 私たちが最後にあったのは

小学校の卒業式でしたか

ら。あれからも半 年

はんとし

です

。 

 

3.  Matsubun  ね....貴樹君わたしのこと覚

えていますか？ 

Pertanyaan yang 

diungkapkan ini 

sebagai akhir surat 

menunjukan adanya 
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keinginan agar 

Takaki membalas 

suratnya.  

 

Surat kedua dari Shinohara Akari untuk Touno Takaki  

ぜんりゃく、 

貴樹君へ 

おへんじありがとう。うれしかったです。 

もうつかり秋ですね。こちらはこうようがきれいです。今年最初の

セーターをおととい私は出しました。 

最近は部活
ぶかつ

で朝が早いので、今この手紙は電車で書いています。こ

の前かみを切りました。耳が出るくらいみじかくしちゃったから。

もし、あっても私してわからないかもしれませんね。 

貴樹君のきっとすこしいじゅつかわっていくのでしょうね。 

 

 

Dengan ini saya beritahukan bahwa, terima kasih atas balasannya. Saya 

sangat senang. Tidak terasa sudah musim gugur. Pohon mapple disini 

sangat indah.  

Akhir-akhir ini kegiatan klub dimulai lebih awal. Sekarang sedang menulis 

surat ini di dalam kereta. Saya baru memotong rambut. Karena terlalu 

pendek sampai kelihatan kupingnya. Kalaupun nanti bertemu mungkin 

tidak akan mengenal saya. Takaki kun pasti sedikit demi sedikit berubah 

ya. 

 

Surat ke 2  

 Kalimat/Ungkapan Keterangan 

1. Aite to no kankei  ぜんりゃく、 

貴樹君へ 

 

Setelah Akari menerima 

kabar balasan dari Takaki, 

maka hubungan 

pertemanan mereka mulai 

mencair. 

2. Tegami no 

mokuteki 最近は部活

ぶかつ

で朝が早い
Memberitahu kabar, dan 

perubahan yang terjadi 

pada diri Akari juga 
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ので、今この手紙は電

車で書いています。こ

の前かみを切りまし

た。耳が出るくらいみ

じかくしちゃったか

ら。もし、あっても私

してわからないかもし

れませんね。貴樹君の

きっとすこしじゅつか

がっていくのでしょう

ね。 

 

menanyakan kabar terbaru 

dari Takaki. 

Pada  dasarnya surat 

bahasa Jepang 

tersusun atas :           

  

1.  Maebun  ぜんりゃく、 

貴樹君へ 

おへんじありがとう。

うれしかったです。 

もうつかれ秋ですね。

こちらはこうようがき

れいです。今年最初の

セーターをおととい私

は出しました。 

 

Takaki membalas surat, 

mulainya musim gugur 

tidak lepas dari bahan 

pembicaraan di surat. 

Tougo 前略 Karena waktu untuk 

membalas surat tidak 

begitu luang, jadi 

digunakan 前略.  

Jikou no Aisatsu もうつかれ秋ですね。

こちらはこうようがき

れいです。今年最初の

セーターをおととい私

Suhu sudah terasa hangat 

kira-kira 14 C. 

Menandakan akan masuk 

musim gugur. Bisa dari 

kata-kata セーターをお
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は出しました。 ととい 私は出ました。 

Salam/Ucapan 

Terimakasih atau 

minta maaf 

おへんじありがとう。

うれしかったです。 

Karena suratnya di balas, 

Akari berterimakasih.    

2. Shuu bun  

最近は部活

ぶかつ

で朝が早い

ので、今この手紙は電

車で書いています。こ

の前かみを切りまし

た。耳が出るくらいみ

じかくしちゃったか

ら。もし、あっても私

してわからないかもし

れませんね。貴樹君の

きっとすこしじゅつか

わっていくのでしょう

ね。 

 

Kegiatan ekstrakulikuler 

di Jepang biasa dilakuan 

sebelum masuk sekolah 

dan pulang sekolah. 

Karena itu lah Akari 

menulis surat balasan 

berikutnya di dalam 

kereta. Dalam surat di 

jelaskan keadaan Akari 

yang telah memotong 

rambutnya hingga 

pendek.  

Kiten 

最近は部活
ぶかつ

で朝が早い

ので、今この手紙は電

車で書いています。 

Honbun この前かみを切りまし

た。耳が出るくらいみ

じかくしちゃったか

ら。もし、あっても私

してわからないかもし

れませんね。 

3.  Matsubun  貴樹君のきっとすこし

じゅつかがっていくの

でしょうね。 

Surat di tutup dengan 

menanyakan perubahan 

Takaki 

 

 

Surat ketiga dari Shinohara Akari untuk Touno Takaki 
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はいけい、 

寒いひがつつきますが、お元気ですか。こちらはもうなんどか雪が

降りました。私はそのたびにものすごいじゅすあそびで学校にかよ

っています。東京は雪はまだだよね。 

引っ越ししてきてからもうついくせで、東京のぶんの天気予報まで

見てしています。今度貴樹君のてんこが決まったということ。おど

ろきました。おたがいに昔からてんこにをならっているわけです

か、それにしてもかごしまなんだって今度はちょっと遠いよね。い

ざという時に電車に乗って会いにいけるようなけりではなくなって

しまうのはやっぱりすこしちょっと寂しいです。 

どうかどうか貴樹君元気にいますように。 

 

 

Surat ke 3 

Dengan hormat,  

Musim dingin sudah tiba, bagaimana kabarnya? Disini sudah beberapa 

kali turun salju. Saya pun harus pergi kesekolah dengan pakaian yang 

tebal. Di Tokyo belum turun Salju ya. 

Saya belum bisa terbiasa dengan pindahan, sejak pindahan masih saja 

melihat perakiraan cuaca Tokyo. Saya terkejut ketika mendengan kabar 

mengenai keputusan pindahan Takaki.  Apakah karena kita terbiasa 

berpindah sekolah dari dulu? Walaupun begitu kenapa sekarang ke 

Kagoshima, tempat yang sedikit jauh ya?. Ketika waktunya tiba, keadaan 

itu tidak akan bisa menjadi jarak dimana itu memungkinkan untuk kita 

naik kereta dan bertemu. Seperti yang saya duga, hal itu menbuat 

kesepian.  

 Semoga takaki dalam keadaan sehat.  

 

 Kalimat Keterangan 

1. Tegami no 

mokuteki 

 Akari memberi kabar tentang 

dirinya pada musim dingin 

Pada  dasarnya 

surat bahasa Jepang 

tersusun atas :           

  

1. Maebun  はいけい、 Penulisan haikei biasa 
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寒いひがつつきます

が、お元気ですか。こ

ちらはもうなんどか雪

が降りました。私はそ

のたびにものすごいじ

ゅうあそびで学校にか

よっています。東京は

雪はまだだよね。 

 

digunakan untuk menulis 

surat dari perempuan kepada 

laki-laki atau sebaliknya.  

Tibanya musim dingin pun 

menjadi pembicaraan dalam   

pembukaan surat.  

Tougo 背景  

Jikou no Aisatsu 寒いひがつつきます

が、 

こちらはもうなんどか

雪が降りました。私は

そのたびにものすごい

じゅうあそびで学校に

かよっています。東京

は雪はまだだよね。 

Surat ini dimulai pada awal 

musim dingin, karena sangat 

dingin Akari pun harus 

mengenakan baju belapis-

lapis kalau pergi berangkat 

sekolah. Turunnya salju 

berbeda-beda berdasarkan 

daerahnya 

Anpi no Aisatsu お元気ですか。 Menanyakan kabar Takaki 

Salam/Ucapan 

Terimakasih atau 

minta maaf 

  

2.  Shuubun  引っ越ししてきてから

もうついくせで、東京

のぶんの天気予報まで

見てしています。 

Pada isi surat ini walaupun 

Akari sudah tinggal di 

Tochigi dia masih 

mempunyai kebiasaan buruk, 

yaitu suka menonton 

perakiraan cuaca di Tokyo. 

Jadi tahu keadaan cuaca di 

Tokyo. Di jepang setiap awal 

tahun ajaran sekolah, mutasi 

pekerjaan dalam pekerjaan di 

Jepang pun dilakukan sama 

seperti pada awal tahun 

ajaran sekolah. Akari dan Honbun 今度貴樹君のてんこが
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決まったということ。

おどろきました。おた

がいに昔からてんこに

をならっているわけで

すか、それにしてもか

ごしまなんだって今度

はちょっと遠いよね。

いざという時に電車に

乗って会いにいけるよ

うなけりではなくなっ

てしまうのはやっぱり

すこしいちょっと寂し

いです。 

Takaki sering berpindah 

sekolah mengikuti 

kepindahan pekerjaan orang 

tuanya. 

 

Kereta bagi orang Jepang 

merupakan alat transportasi 

utama, oleh karena itu setiap 

pagi jam 9an terjadi rush 

hour di kereta. Karena 

jauhnya jarak mereka 

sekarang sangat sulit untuk 

bertemu. 

  

3.  Matsubun    

Musubi no aisatsu どうかどうか貴樹君元

気にいますように。 

Karena cuaca di musim 

dingin, orang harus lebih 

menjaga kondisi tubuh. Akari 

berharap Takaki dalam 

keadaan sehat. 

 

 

Surat keempat  dari Shinohara Akari untuk Touno Takaki 

ぜんりゃく、 

貴樹君へ 

三月四日に約束とてもうれしいです。会うのはもう一年ぶりです

ね。なんだか きんちょうしています。家の近くに大きいさくら木

があってはるにはそこでも多分花びらがびょうそく５ｃｍ 地自由

に降っています。「貴樹君といっしょに春もやってきってくれれば

いいのに」って思います。 

私の駅まできてくれるのはとても助かるのですけれど遠いのでどう

か気をつけてきてください。 

約束の夜７時に駅の待 合 室

まちあいしつ

で待っています。 
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Surat ke 4 

Dear Takaki kun 

Saya senang dengan janji kita tanggal 4 maret.  Sudah setahun lamanya 

tidak bertemu. Tidak tahu kenapa merasa gugup. Di dekat rumah ada 

pohon sakura yang besar disana pada musim semi, mungkin  gugurnya 

kelopak bunga sakura jatuh dengan kecepatan 5 detik per centimeter. Saya 

pikir, “Akan begitu menyenangkan bukan? bila saya bisa menghabiskan 

waktu bersama dengan Takaki sampai musim semi”.  

Kedatangan Takaki sampai stasion kereta saya merupakan hal yang 

membahagiakan, tetapi karena begitu jauh. Hati-hati di jalan ya. 

Pada malam yang dijanjikan pukul 7, saya akan menunggumu di tempat 

menunggu di stasiun.     

 

Surat ke 4  

 Kalimat/Ungkapan Keterangan 

1. Tegami no 

mokuteki 

 Untuk mengingatkan janji 

bertemu 

Pada  dasarnya 

surat bahasa Jepang 

tersusun atas :           

  

1. Maebun  ぜんりゃく、 

貴樹君へ 

三月四日に約束とても

うれしいです。 

Pada maebun surat ini 

menggunakan zenryaku, 

Akari dalam keadaan sibuk. 

Tetapi dia sangat 

mengharapkan pertemuan 

kembali dengan Takaki Tougo 前略 

Jikou no Aisatsu  

Anpi no Aisatsu  

Salam/Ucapan 

Terimakasih atau 

minta maaf 

三月四日に約束とても

うれしいです 

2.  Shuubun  会うのはもう一年ぶり

ですね。なんだか き

んちょうしています。

家の近くに大きいさく

ら木があってはるには

Akari sudah lama tidak 

bertemu dengan Takaki. Hal 

itu membuat Akari gugup 

dan berharap bisa bersama 

sampai tiba musim semi. 

Byousoku 5 cm merupakan 
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そこでも多分花びらが

びょうそく５ｃｍ 地自

由に降っています高木

君といっしょに春もや

ってきってくれればい

いのにって思います。 

kecepatan jatuhnya bunga 

sakura ke bumi. Bunga 

sakura merupakan lambang 

bahwa kehidupan manusia 

itu singkat seperti bunga 

sakura. Jadi kehidupan ini 

harus dimanfaatkan sebaik 

mungkin selama dia hidup.   
Kiten 会うのまもう一年ぶり

ですね。なんだか き

んちょうしています。 

Honbun 家の近くに大きいさく

ら木があってはるには

そこでも多分花びらが

びょうそく５ｃｍ 地自

由に降っています。貴

樹君といっしょに春も

やってきってくれれば

いいのにって思いま

す。 

3.  Matsubun  貴樹君といっしょに春

もやってきってくれれ

ばいいのにって思いま

す。 

  

Penutup 

Dari ragam bahasa surat dalam anime “Byousoku 5cm” bahwa 

dalam menulis surat di Jepang tidak terlepas alam. Misalnya cuaca, musim 

dan lingkungan sekitar. Penulisan surat dalam anime “Byousoku 5cm” 

menggunakan bahasa sopan (sonkeigo) dan bahasa tulisan yang digunakan 

agak kaku, walaupun hubungan si penulis surat sangat dekat.   

Hingga sekarang di jaman yang dapat dikatakan sudah canggih, 

orang Jepang masih menggunakan surat untuk berkomunikasi. Selain 
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pelayanan kantor pos di Jepang lebih memuaskan, untuk orang Jepang 

harga mengirim surat relatif lebih murah dan biasanya tepat waktu, 

tergantung jenis pengiriman surat yang diinginkan. Kalau dibandingkan 

dengan harga sms di Jepang (perbandingan tahun 2004), harga surat lebih 

murah. Sms lebih terbatas kata-kata yang akan dituliskan. Harga beberapa 

kali mengirim sms lebih mahal bila dibandingkan dengan surat. Selain itu 

surat mempunyai kesan yang lebih mendalam.  

Dalam “Byousoku 5 Cm” dapat dilihat bahwa bagaimanapun 

indahnya kata-kata dalam sebuah surat tetap tidak bisa menggantikan 

kehadiran seseorang yang kita kasihi, karena surat hanya bisa mewakili 

informasi orang yang mengirimkan surat.   
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DINAMIKA PENDIDIKAN BAHASA JEPANG  

DI NEGERI SAKURA  

–Sebuah Cacatan Kecil dari Osaka University Forum 2009- 

 

Ahmad Dahidi 

(Dosen FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung) 

 

Pengantar 

Osaka University Forum 2009 mengambil tema “ The 21st 

Century Approach to Japanese Studies Programmes in Southeast Asia: 

Towards the Creation of a New Academic Network Between Japan and 

Southeast Asia” , diselenggarakan oleh Osaka University bekerjasama 

dengan Institute of Teacher Education Malaysia, International Languages 

Campus (IPBA). Menurut laporan Ketua pelaksana, dijelaskan bahwa 

forum semacam ini merupakan pertama kali diselenggarakan setelah Osaka 

University of Foreign Studies (selanjutnya disebut Osaka Gaidai) menyatu 

dengan Osaka University. Perlu saya kemukakan bahwa Osaka University 

dan Osaka Gaidai merupakan dua perguruan tinggi yang berbeda sampai 

dengan tahun 2006. Namun, sejak tahun 2007 kedua universitas ini 

bergabung dan bekas Osaka Gaidai merupakan salah satu fakultas yang 

berada di bawah naungan Osaka University tersebut. 

Saya mengikuti kegiatan ini berkat  budi baik senseigata di Osaka 

University (terutama Prof. Okunishi Sunsuke, Director Center for Japanese 

Language and Culture Osaka University), yang saya kenal ketika saya 

menimba ilmu di Osaka Gaidai tahun 90-an. Berkat jalinan pertemanan 

yang saya jalin terus, tampaknya mereka mengingat saya sehingga 

undangan bisa nyampai kepada saya.  

Forum ini dapat diselenggarakan dengan lancar dan sangat 

berkesan di dalam hati saya. Mengapa demikian? Ada tiga alasan utama 
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yang mendorong saya untuk hadir pada forum tersebut, yakni: (1) Bagi 

saya kesempatan seperti ini merupakan pengalaman yang jarang sekali 

saya lakukan, terlebih-lebih untuk bertukarpikiran dengan orang-orang di 

kawasan Asean; (2) Mengingat saya pernah studi di Osaka Gaidai, saya 

yakin pasti ada beberapa peserta dari Jepang yang pernah saya kenal ketika 

studi di sana. Barangkali bisa terjadi pertemuan alumni kecil-kecilan; dan 

(3) Dari sekian banyak para panelis dari kawasan Asean yang datang dan 

presentasi, alhamdulillah hanya saya yang diundang lagi oleh panitia untuk 

presentasi di Osaka University pada bulan Maret 2010. Ini peluang emas 

yang mesti saya manfaatkan untuk berkiprah di kancah candradimuka 

pendidikan bahasa Jepang yang lebih luas lagi. 

Dengan tiga alasan tersebut telah membawa saya untuk tetap 

bersemangat mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk 

mengikuti forum tersebut. Apalagi ketika saya menerima surat undangan 

resmi dari pihak panitia, dan saya baca orang yang menandatanganinya 

adalah orang yang pernah saya kenal 15 tahun yang lalu.  

Perlu dikemukakan bahwa para panelis terdiri dari enam makalah 

kunci dari Jepang dan Malaysia, dan 25 makalah pendukung. Untuk 

makalah pendukung ini dibagi pada tiga kelompok besar dalam bentuk 

bunkakai. Para panelis terdiri dari pakar pendidikan bahasa dan budaya 

Jepang dari tujuh negara, yakni: Jepang, Indonesia, Malaysia, Singapura, 

Thailand, Pilipina, dan Vietnam. 

Berikut ini adalah intisari Osaka University Forum 2009 yang saya 

anggap relevan dengan misi jurnal ini.  

 

Intisari Kegiatan Osaka University Forum 2009 

Sekaitan dengan kegiatan Osaka University Forum 2009, Forum ini 

diselenggarakan selama dua hari, yaitu tanggal 3 dan 4 Nopember 2009. 
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Hari pertama merupakan tampilan panelis makalah kunci dari dua belah 

pihak (pihak Malaysia dan pihak Osaka University). Saya sendiri kebagian 

giliran hari kedua pada acara Diskusi Panel.  

Pada hari pertama, ada enam makalah yang disajikan oleh 

pemakalah orang Jepang sesuai dengan keilmuannya masing-masing, 

yakni: (1) Prof. Takeda Sachiko mengangkat topik “Shaping Attire, 

Shaping Love in the Era of Genji Monogatari (the Tale of Genji)”, yang 

intinya pemakalah memberikan gambaran perkembangan kimono yang ada 

di Jepang dari zaman ke zaman dan kaitannya dengan ekspresi cinta orang 

Jepang pada ceritera Genji. Lalu, Prof. Kinsui Satoshi menyampaikan 

makalah berjudul “On ‘Role Language” in Comtemporary Japanese: 

An Investigation of Stereotypical Style in Japanese ” , intinya 

menyampaikan prototipe bahasa yang muncul di dalam masyakarat Jepang. 

Misalnya, untuk menyatakan “Saya juga mengetahuinya”, dalam bahasa 

Jepang bisa disampaikan dengan ”Sooja, washi ga shitte oru zo.”; Soo 

yo, atashi ga shitte iru wa”.; atau Sooda, ore ga shitteru ze”. Tuturan 

tersebut masing-masing, yang pertama umumnya digunakan oleh para 

manula, tuturan berikutnya digunakan oleh para wanita, dan tuturan 

terakhir digunakan oleh para pria.  

Kemudian, pemakalah ketiga yaitu Prof. Kudo Mayumi 

menyampaikan makalahnya berjudul “The Diversity of the Japanese 

Language in Cross-Linguistic Perspective ” , intinya ybs. memberi 

gambaran pengaruh-pengaruh hoogen di Jepang terhadap bahasa standar 

bahasa Jepang (hyojungo) serta gambaran umum tentang distribusi bahasa-

bahasa yang ada di dunia dilihat dari kajian tipology. Selanjutnya, 

pemakalah keempat yakni Prof. Nitta Yoshio menyampaikan makalah 

berjudul  “The Case Government of Verbs and Verb Types in Japanese”
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, yang intinya menekankan bahwa pemahaman gramatika bahasa Jepang 

itu sangat penting sebab kalau tidak paham akan menimbulkan pemahaman 

yang berbeda. Misalnya tuturan (1) kare wa tabeta dan (2) ringo wa tabeta. 

Pada tuturan (1) dan tuturan (2) digunakan partikel yang sama, yakni wa, 

dan berpola nomina + wa + tabeta ’makan’. Tuturan (1) menunjukkan 

pengertian seseorang makan (sesuatu), dan tuturan (2) menunjukkan bahwa 

seseorang itu makan apel. Jadi, untuk tuturan (1) berhubungan dengan 

agent yang melakukan suatu perbuatan makan, sedangkan untuk tuturan 

(2) mencerminkan bahwa yang dimaksud ringo ‘apel’ itu berhubungan 

dengan objek perbuatan pelaku (dalam hal ini perbuatan tabeta ‘makan’).  

Selanjutnya, pemakalah kelima yaitu Dr. Zahedah binti Abdul 

Hafiz menyampaikan makalah berjudul “The Transition of Japanese 

Language Education from Past to Present in Malaysia” , yang intinya 

memberi gambaran perkembangan pendidikan bahasa Jepang di Malaysia 

sejak zaman Jepang hingga dewasa ini, dan prediksi ybs. terhadap 

pendidikan bahasa Jepang untuk masa yang akan datang, dan terakhir 

adalah makalah yang disampaikan oleh Prof. Suzuki Mutsumi yang 

berjudul “The Current State and Issues of Japanese Langauge Education 

in Japan”. Intisari makalah Prof. Suzuki ini akan disarikan di bawah ini 

secara tersendiri.  

Untuk kegiatan hari pertama, diakhiri oleh sambutan Ybhg. Tn. 

Haji Zulkifly bin Mohd Wazir (Director of Day School Management Div., 

Ministry of Education Malaysia) dan Prof. Kikuno Tohru (Director of 

International Student Center, Osaka Univ.). 

Seperti saya sampaikan dimuka, pada cacatan kecil ini saya hanya 

akan mengangkat intisari salah satu makalah yang menurut hemat saya 

relevan dengan misi jurnal ini, yakni dinamika perkembangan terakhir 
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ihwal pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Jepang yang 

disampaikan oleh Prof. Suzuki Mutsumi, yang berjudul “The Current 

State and Issues of Japanese Langauge Education in Japan”. Berikut ini 

adalah intisari yang saya maksud. 

 

Kondisi Pendidikan Bahasa Jepang di Jepang  

Pemakalah menyampaikan tiga alasan, mengapa pengajaran bahasa 

Jepang demikian berkembang di Jepang. Ketiga alasan itu sebagai berikut. 

1. Terjadi mobilisasi dan perubahan di dalam masyarakat Jepang sendiri. 

2. Terjadi perubahan paradigma seputar arah pendidikan dan penelitian 

bahasa dan budaya Jepang. 

3. Terjadi pula perubahan arah pengajaran dan penelitian bahasa Jepang di 

Perguruan Tinggi di Jepang. 

Intisari ketiga hal tersebut dapat disarikan sebagai berikut. 

 

1. Adanya Perubahan Masyarakat Jepang 

Sehubungan dengan perubahan masyarakat Jepang, ada dua hal 

yang sangat berpengaruh terhadap perubahan tersebut, yaitu (1) 

bertambahnya para manula Jepang dan berkurangnya anak-anak usia 

sekolah; (2) akibat pengaruh globalisasi.  

Pada zaman dulu kedatangan orang asing ke Jepang itu dianggap 

orang asing dan tamu baik mereka sebagai tamu wisata maupun sebagai 

pelajar asing di Jepang, namun akhir-akhir ini ada perubahan sikap orang 

Jepang terhadap orang asing itu yang intinya bahwa mereka menganggap 

bahwa orang asing itu adalah sebagai tetangga, teman sekelas bagi mereka 

yang sekelas dengan pelajar asing tersebut. Oleh sebab itu, tidak aneh 

bahwa dewasa ini banyak terbentuk komunitas orang Jepang dan orang 

asing. Dalam perkembangan selanjutnya, telah dikeluarkan kebijakan 
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pemerintah Jepang yang membolehkan perawat orang asing (dalam hal ini 

ada perawat yang bekerja di rumah sakit yang disebut dengan kangoshi, 

dan ada juga perawat orang asing yang bekerja di panti-panti jompo yang 

disebut kaigoshi) bekerja di Jepang. Fenomena ini sempat menghebohkan 

mass media di Jepang. Selain itu, banyak pula para pekerja asing yang 

bekerja di perusahaan-perusahaan Jepang yang bekerjasama dengan 

perusahaan di luar Jepang. Selama mereka menjalankan tugasnya 

mempunyai anak, lalu mereka menyekolahkan anaknya di sekolah Jepang.  

Tentunya, fenomena tersebut sangat berkaitan dengan pendidikan 

bahasa Jepang bagi mereka. Seperti kita ketahui bahwa orang asing yang 

tinggal di Jepang sangat beragam dengan bahasa yang berbeda-beda. 

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan 

pendidikan bahasa Jepang dapat dikemukakan tiga hal berikut ini. 

(1) Pengajaran bahasa Jepang yang berhubungan dengan layanan 

masyakarat umum (seperti pengajaran bahasa Jepang yang berkaitan 

untuk kepentingan di rumah sakit, kepolisian, dinas kebakaran, atau 

layanan umum lainnya) 

(2) Masalah pengajaran bahasa Jepang yang berhubungan dengan 

pendidikan anak usia dini seperti pendidikan cross cultural 

understanding, atau bahasa Jepang bagi para penganggur orang asing 

di Jepang) 

(3) Pengajaran bahasa Jepang yang berhubungan langsung dengan 

pekerjaan orang asing. Dengan kata lain, pengajaran bahasa Jepang 

yang betul-betul diperlukan untuk kegiatan mereka sehari-hari guna 

menunjang kelancaran tugasnya di tempat bekerja masing-masing. 

Dengan berbagai perubahan dan slogan globalisasi itu telah 

mengakibatkan terjadi mobilisasi orang-orang Jepang dan orang asing baik 

orang Jepang yang bepergian ke luar negeri atau orang asing yang datang 
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ke Jepang. Sebelum globalisasi terjadi, orang-orang asing yang bertugas 

belajar ke luar negeri, umumnya kembali lagi ke negara asal mereka. 

Demikian pula orang Jepang yang belajar ke luar negeri, umumnya mereka 

kembali lagi ke Jepang. Namun dewasa ini tidak demikian sebab banyak 

diantara mereka langsung menetap di negara tempat ia belajar baik karena 

memperoleh jodohnya dengan orang setempat atau mereka memperoleh 

pekerjaan tetap di negara tempat mereka belajar.  

Dengan fenomena seperti ini, telah mengakibatkan berbagai 

persoalan di Jepang yang ujung-ujungnya memerlukan penanganan dari 

berbagai pakar disiplin ilmu yang berbeda-beda. Jadi, pengajaran bahasa 

Jepang saat ini dan di masa yang akan datang, menuntut interdisipliner dari 

berbagai disiplin ilmu. Oleh sebab itu, pendidikan bahasa Jepang, terutama 

bagi orang asing yang sudah dikemukakan tadi, mesti ditangani dengan 

sebuah sistem yang sistematis, yang dibentuk dari gabungan disiplin ilmu. 

Jadi, tidak lagi dilaksanakan secara terkotak-kotak.  

 

2. Arah Perkembangan Penelitian dan Pengajaran Bahasa Jepang di 

dalam Negeri Jepang 

Perubahan masyarakat Jepang sendiri yang terjadi di negara Jepang 

sangat berpengaruh terhadap pendidikan dann penelitian bahasa Jepang, 

topik-topik penelitian pun semakin berkembang dan beragam. Namun, 

banyak dilakukan terfokus pada suatu bidang tertentu sehingga tidak heran 

apabila terdapat topik penelitian yang dihasilkan merupakan hasil 

kerjasama antara para pelaku pengajaran bahasa Jepang dengan para 

peneliti bidang ilmu lain.  

Perlu dikemukakan bahwa pada tahun 1980, topik penelitian lebih 

terfokus seputar strategi pembelajaran yang mengacu pada konsep formal 

intruksional, lalu berkembang pada pendekatan komunikatif. Pada saat ini, 
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fokus penelitian pun yang semula banyak dilakukan penelitian gramatika 

(pola kalimat), teknik bercakap, fungsi-fungsi komunikasi, kajian wacana, 

dan penelitian konstrantif. Selain itu, penelitian yang berhubungan dengan 

pemerolehan bahasa kedua yang berhubungan dengan penelitian kontrastif 

bergeser pada interlanguage, lalu banyak pula penelitian yang 

berhubungan dengan pragmatic transfer, dan penelitian yang lebih 

mengutamakan motivasi belajar.  

Selanjutnya, menginjak tahun 90 an, terjadi berubahan paradigma, 

yaitu mengarah pada konsep autonomous learners (belajar mandiri) dan 

life-time learning (pendidikan sepanjang hayat). Artinya, tipe belajar 

terbaru ini tidak hanya dibatasi para materi bahasa Jepang yang dibatasi 

oleh ruang dan waktu seperti di dalam kelas atau ketika mereka bersekolah, 

namun ada jangkauan yang lebih jauh lagi yaitu seusai mereka belajar 

bahasa Jepang timbul hasrat atau motivasi belajar dalam diri mereka untuk 

kecakapan hidupnya di masa mendatang. Sebenarnya paradigma ini 

diawali dengan gagasan yang lahir dari CoE (Council of Europe) dan 

CEFR (Common European Framework of Reference for Langauges), yang 

dalam perkembangannya diaplikasikan dalam pendidikan bahasa Jepang 

dengan konsep Standar Bahasa Jepang ’ Nihongo Standar’ , yang 

ditangani The Japan Foundation. Informasi ini bisa dicermati pada 

fortopolio bahasa Jepang The Japan Foundation.  

 

3. Arah Perkembangan Pendidikan dan Penelitian Bahasa dan 

Budaya Jepang 

Seperti kita ketahui bahwa pemerintah Jepang telah mengeluarkan 

kebijakan pada tahun 1983 yang intinya merekrut orang asing untuk belajar 

ke Jepang sebanyak 100.000 orang, dan rencana itu sudah tercapai. Lalu 

pada tahun 2008, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan lagi, yang 
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intinya menerima orang asing belajar di Jepang menjadi 300.000 orang. 

Perbedaan antara kebijakan tahun 1983 dan tahun 2008 terletak pada 

pengembangan para lulusan orang asing. Maksudnya, kebijakan tahun 

2008 itu sangat terbuka peluang bagi orang asing yang telah lulus studinya 

untuk bekerja di Jepang. Artinya bahwa orang-orang asing yang telah lulus 

tersebut berhak mencari kerja di Jepang dan bergaul terus dengan orang-

orang Jepang. “The  marked difference between the former policy and the 

present is that the latter emphasizes on ‘ inclusive measures to 

accommodate students in the society after graduation or completion of 

Course-targeting globalization’, demikian dijelaskan oleh Prof. Suzuki. 

Hal ini, telah dimulai sejak musim gugur tahun 2009, yang diawali dengan 

Global 30 (disebut G30). Oleh sebab itu, akan semakin banyak mahasiswa 

asing yang belajar sosial, sience, bahasa dan budaya Jepang.  

Karakteristik mahasiswa-mahasiswa tersebut, khususnya bagi 

mereka yang tergolong mahasiswa bahasa dan budaya Jepang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni: 

(1) Mereka yang sudah cukup mampu berbahasa Jepang dengan baik 

ketika mereka menginjakkan kakinya di Jepang. 

(2) Ketika mereka datang di Jepang, pernah datang ke Jepang sebelumnya 

dan pernah mengikuti berbagai kegiatan akademik di Jepang. 

(3) Mereka yang sengaja ingin melanjutkan studi ke program S2 atau 

program S3. 

Khusus mahasiswa-mahasiswa yang datang dari negara-negara 

Asia Tenggara, umumnya mereka cukup mampu berbahasa Jepang dengan 

baik dan dari segi kuantitas pun cukup banyak datang ke Jepang. Beberapa 

tahun terkakhir ini banyak juga diselenggarakan simposium yang 

bertemakan bahasa dan budaya Jepang di negara mereka masing-masing. 
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Lalu, berkembangan pula lembaga-lembaga yang memfokuskan diri pada 

pelatihan guru-guru bahasa Jepang di SMP atau SMA. Dengan fenomena 

seperti ini, kerjasama atau saling tukar infoformasi itu tidak hanya terbatas 

antara pihak Jepang (dalam hal ini Osaka University) dengan negera-

negara di Asia Tenggara, tetapi diperkirakan akan terjadi saling tukar 

informasi antara negara-negara yang berada di Asia Tenggara tersebut. 

Salah satu bentuk tukar menukar informasi atau berbagai program 

akademik itu adalah sudah berkembangnnya twinning programmes, double 

degrees, e-learning, joint programmes dan berbagai bentuk kerjasama 

lainnya. 

 

Penutup 

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa mobilisasi dan 

perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Jepang itu sendiri dan akibat 

globalisasi itu sangat berpengaruh terhadap paradigma pengajaran bahasa 

Jepang baik di masa kini maupun di masa mendatang. Lalu, bentuk-bentuk 

kerjasama yang dilakukan antara pihak Jepang dan pihak luar negeri akan 

berkembangan ke bentuk kerjasama networking, artinya bukan saja pihak 

Jepang dan pihak luar negeri semata (yang umumnya berpusat di pihak 

Jepang), namun akan banyak pula dilakukan oleh negara-negara yang ada 

di luar Jepang itu sendiri.  

Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan 

ada manfaatnya. 

 

 


