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PERKEMBANGAN KONSEP PROSES PEMBELAJARAN 

DARI KOMPETENSI PENGUASAAN 4 KETERAMPILAN  

MENUJU KONSEP 5C 

 

Agus Suherman Suryadimulya 

(Universitas Padjadjaran, Bandung) 

 

Abstrak: Tujuan umum pembelajaran bahasa asing termasuk 

bahasa Jepang adalah untuk mencapai kemampuan berkomunikasi 

(communicate) terutama agar pembelajar mampu menyampaikan 

pikiran atau isi hatinya kepada orang lain. Berangkat dari upaya 

pencapaian tujuan tersebut, maka lahirlah berbagai metode 

pengajaran bahasa asing. Semua metode pengajaran bahasa asing 

yang diramu berawal dari upaya memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran dan bermuara pada pencapaian tujuan kompetensi 

penguasaan 4 (empat) keterampilan berbahasa, yakni 

mendengar/menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

komponen tersebut dikemas untuk saling mengisi hingga 

memperoleh porsi yang merata dan sampailah pada tujuan akhir 

yaitu mampu berinteraksi aktif dengan penutur bahasa yang 

dipelajarinya. Namun demikian, betapa sulitnya kita memahami 

budaya, pola hidup,pola pikir, pendapat maupun perasaan orang-

orang yang bertutur bahasa yang kita pelajari manakala berbaur 

dengan masyarakat tersebut. Konsep 5C (Communication, Culture, 

Connections, Comparisons, Communities) yang dikembangkan di 

Amerika sejak tahun 1996 membantu membuka mata kita untuk 

mempelajari bahasa asing yang lebih komprehensif pada era 

globalisasi seperti saat sekarang ini. 

 

Kata kunci: Communication, Culture, Connections, Comparisons, 

Communities 

 

1.LATAR BELAKANG 

Bahasa merupakan alat komunikasi berbagai hal, baik yang 

dirasakan, dipikirkan, dialami, maupun diangankan oleh seorang manusia. 

Agar berbagai hal yang dikomunikasikan itu dapat diterima secara tepat 

oleh orang lain, bahasa yang digunakan haruslah tepat, jelas, dan tidak 

menimbulkan makna ganda untuk menghindari kesalahpahaman. 

 Oleh sebab itu, pengguna bahasa selain dituntut menguasai 

kaidah-kaidah penggunaan bahasa (speech of code), juga harus mampu 

menggunakan bahasa itu dalam praktik penggunaannya (speech of act). 

Dengan demikian, kemampuan berbahasa tidak hanya ditentukan oleh 

pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa, tetapi dituntut pula untuk 
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memiliki kemampuan atau keterampilan di dalam penggunaannya.  

Keterampilan berbahasa secara umum dapat dikategorisasikan ke dalam 

empat komponen, yaitu keterampilan mendengar, membaca, berbicara, 

dan menulis. Keterampilan mendengar dan membaca merupakan 

keterampilan yang bersifat reseptif (receptive skills), yaitu keterampilan 

menerima bahasa.  Sedangkan keterampilan berbicara dan menulis 

merupakan keterampilan produktif (productive skills), yaitu keterampilan 

menghasilkan bahasa tersebut. 

 Keterampilan bahasa, baik yang menyangkut bahasa lisan maupun 

tulisan, yang berhubungan dengan fungsi bahasa sebagai sarana ekspresi 

dan komunikasi, diharapkan dapat diperoleh siswa melalui pembelajaran 

bahasa, karena kemampuan dengan empat komponen berbahasa ini pada 

gilirannya akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan bernalar atau 

berpikir, bahkan akan berpengaruh pula pada kemampuan memperluas 

wawasan. 

Kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa lisan maupun tulisan dapat diberikan pada saat 

kegiatan pembelajaran bahasa. Apabila keempat komponen keterampilan 

berbahasa tersebut tidak memperoleh porsi perhatian yang memadai 

dalam kegiatan pembelajaran bahasa, dapat dipastikan bahwa mutu dan 

keterampilan berbahasa siswa tidak akan pernah memberi kesan yang 

menggembirakan. 

 Bahasa dalam kaitannya dengan pengajaran, sangatlah diperlukan 

untuk berbagai keperluan, seperti memperluas wawasan, mempelajari 

suatu ilmu, mengenal budaya dan tradisi bangsa lain, membuat kerjasama 

dengan bangsa lain di berbagai bidang, dan lain sebagainya.  Oleh sebab 

itu, keterampilan berbahasa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-

tujuan tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa empat 

keterampilan berbahasa saling mengisi dan merupakan prasyarat 

tercapainya kemampuan berbahasa yang optimal.  Terutama untuk lebih 

memahami pola pikir orang asing, pendapat, dan perasaan mereka, maka 

amat dibutuhkan keterampilan berbahasa asing. 

 Seperti halnya mempelajari bahasa ibu atau bahasa nasional, 

seyogyanya pengajaran bahasa asing pun mendapatkan tempat yang 

memadai dalam kegiatan proses pembelajarannya. Hal ini disebabkan 

bahasa asing sudah merupakan kebutuhan bagi bangsa kita terutama di 

era yang serba globalisasi ini guna menjawab tantangan zaman dan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. 
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2. 4 (EMPAT) KETERAMPILAN BERBAHASA 

 Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang sedang 

dikembangkan di Indonesia, baik kebahasaannya maupun aspek-aspeknya.  

Seperti halnya bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang pun mengenal 

empat keterampilan berbahasa yang dikenal dengan 聞く (mendengar),  

読む (membaca),  話す (berbicara), dan  書く(menulis). Bila dikaitkan 

dengan materi pengajarannya, keempat keterampilan berbahasa itu 

dikenal dengan 聴解(mendengar/menyimak), 読解(membaca/menyimak), 

会話 (percakapan), 作文 (mengarang). 

 4 Keterampilan berbahasa seperti mendengar, membaca, berbicara 

dan menulis dikembangkan secara bertahap sesuai dengan fokus 

pembahasan dan tingkat kemampuan peserta didik serta standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

 Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa keterampilan 

berbahasa asing belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu belum 

mencakup semua standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pengajaran 

bahasa asing masih berorientasi kepada pengetahuan bahasa semata-mata. 

Keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis masih kurang 

dikemas dalam porsi yang seimbang dan proporsional. Ini terbukti dengan 

masih rendahnya tingkat pemahaman pembelajar bahasa asing dalam 

menyimak suatu wacana bahasa yang dipelajarinya.  Sedangkan tuntutan 

untuk menjadi seorang yang pandai berbahasa asing hendaknya memiliki 

keterampilan berbahasa yang spesifik. Keterampilan menuntut ketepatan, 

latihan, dan praktek. Keterampilan berbahasa tersebut memiliki sifat 

mekanistik. Semakin sering berlatih semakin biasa, dan semakin fasih 

serta terampil menggunakannya. Oleh sebab itu, membaca sebagai salah 

satu keterampilan berbahasa masih perlu disempurnakan. 

 Berbicara mengenai pengajaran bahasa Jepang di Indonesia, tentu 

tak lepas dari pengajaran keterampilan berbahasa seperti yang telah 

disinggung di atas.  Keempat keterampilan berbahasa saling berkaitan dan 

saling menunjang untuk menunjukkan bahwa seseorang terampil 

berbahasa Jepang. 
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3. 5 (LIMA) C 

3.1 SEJARAH LAHIRNYA 5 (LIMA) C 

 Keanekaragaman suku bangsa, bahasa dan budaya di kawasan 

Amerika Serikat, menimbulkan berbagai permasalahan terutama dalam 

pendidikan yang selama ini kurang mendapat perhatian yang serius. Pada 

tahun 1989 President Bush mendeklarasikan pentingnya dilakukan 

reformasi dalam bidang pendidikan. Dan menargetkan beberapa hal 

berikut ini sampai tahun 2000 : 

1. Semua anak usia sekolah harus tertampung di masing-masing bangku 

sekolah. 

2. Meningkatkan prosentase lulusan SLA minimal 90%. 

3. Para siswa harus memiliki kemampuan yang akurat dalam bidang 

geografi, seni, sejarah, politik, BAHASA ASING, science, 

matematika, dan bahasa Inggris hingga tahun 2004,2008 dan akhir 

2012.  

4. Para siswa harus menjadi siswa terbaik di dunia dalam bidang science 

dan matematika. 

5. Semua warga negara Amerika Serikat golongan dewasa harus melek 

huruf. 

Rancangan undang-undang penganggaran untuk merealisasikan 

target ini sudah diajukan, dan pada awalnya bahasa asing tidak termasuk 

dalam anggaran ini. Pada tahun 1993, setelah mendapat bantuan dana, 

akhirnya disepakati membuat standar pendidikan untuk seluruh wilayah 

Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, American Council on the 

Teaching of Foreign Language bersama 3 lembaga/asosiasi pengajar 

bahasa asing memulai pembuatan standar pendidikan bahasa asing dari 

TK hingga SLA. Pada tahun 1996 mereka menerbitkan ”Standards for 

Foreign Language Learning in the 21st Century”. Setelah itu, pada tahun 

1999 diterbitkan Standar Nasional untuk 9 bahasa asing. 

 

3.2 STANDAR NASIONAL  

 Standar Nasional ini berfokus pada Standar Pembelajar,Standar 

Pengajar, dan Standar Penatar Pengajar yang kesemuanya bermuara pada 

penetapan target pembelajaran, mempertimbangkan keterkaitan di antara 

level yang masing-masing berbeda dengan memikirkan needs 

pembelajaran, kondisi pembelajaran, pembelajar yang selalu berubah, 

mengindikasikan adanya berbagai pendekatan, materi dan target 

pendidikan bahasa asing pada abad ke-21. 
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 Standar Nasional untuk pembelajar bukan merupakan 

standardisasi pendidikan, tetapi mengimplementasikannya secara efektif 

di masing-masing kelas, masing-masing sekolah masing-masing wilayah 

dan menyesuaikannya dengan kondisi sekolah pada masing-masing 

wilayah. 

 Sementara itu, pada Standar Pendidik dan Standar Pembinaan 

Pengajar, diperlukan penguasaan kompetensi metode pengajaran, 

penguasaan wawasan budaya, dan penguasaan bahasa asing itu sendiri 

untuk mengiplementasikan kurikulum yang sebenarnya di dalam kelas 

bahasa asing. Jelasnya, Standar ini berfokus pada upaya menetapkan 

standar orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kemampuan 

keahlian para pengajar pada lemnbaga pendidikan bahasa asing, sekolah, 

wilayah, perguruan tinggi, dan para pembina penatar pendidik di 

perguruan tinggi. Standar ini juga merupakan landasan pokok bagi 

penyelenggaraan program pasca sarjana bidang pendidikan, program 

pembinaan pengajar, program pendidikan strata 1 yang mendidik calon 

pendidik, dan pengembangan kemampuan spesifikasi keahlian pengajar 

yang dapat menyelenggarakan pendidikan agar mampu mencapai level 

yang tinggi. 

 

3.3 DESKRIPSI 5 (LIMA ) KOMPETENSI DAN 3 MODUS 

KOMUNIKASI 

 Pada tahun 1996, American Council on the Teaching of Foreign 

Language mengumumkan sistim pembelajaran bahasa asing yang semula 

berorientasi pada 4 keterampilan （話技能、聴技能、読技能、書技能）

beralih pada sistim 5C (communication, culture, connections, 

comparisons, communities) 1  yang dipadukan dengan 3 modus 

komunikasi. 5C tersebut adalah sebagai berikut : 

1. communication  （言語伝達） 

2. cultures （文化） 

3. connections （連携） 

4. comparisons （比較対照） 

5. communities （地域社会） 

  
 

1 椎名和男、2003「21 世紀の日本語教育－主体性ある発信型の日本語教育－」, 

Seminar Nasional（『国際シンポジウム－日本語学及び日本語研究－過去・現

在・未来－』UPT PSBJ UNPAD） 
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Sementara itu, ketiga modus tersebut adalah sebagai berikut : 

① interpersonal mode （対人関係モード） 

② interpretive mode （解釈モード） 

③ presentational mode （発表モード） 

Communication 、 Cultures 、 Connections dimaknai sebagai 

langkah untuk memperoleh informasi dengan menghubungkannya pada 

materi buku ajar yang lain.Selanjutnya comparisons dimaknai sebagai 

langkah untuk memelihara daya ketajaman atau peneterasi ke arah budaya 

dan bahasa melalui pembandingan.     Dan communities adalah usaha 

turut bersosialisasi dengan masyarakat yang berbeda di dalam maupun di 

luar negeri2. 

 

3.4 PERPADUAN 5C DAN 3 MODUS 

3.4.1 Communication 

① communication + interpersonal mode 

Perpaduan ini merupakan aktifitas di dalam pembelajaran yang 

menekankan pada diskusi bertema, debat, dan mengemukakan 

argumentasi pendapat masing-masing dengan penutur asli Jepang atau di 

antara pembelajar. Tema dapat diangkat dari berbagai kasus yang sedang 

bergulir pada masyarakat saat ini di Jepang maupun pada masyarakat 

setempat. Selain itu juga dapat bertemakan gejala sosial atau peristiwa 

yang monumental. 

 

② communication + interpretive mode 

 Aktifitas ini dirancang dengan desain khusus untuk 

berkomunikasi dengan bahasa yang dipelajarinya dan pembelajar dapat 

menunjukkan bukti bahwa dia telah memahami topik utama sebuah 

artikel nonfiksi yang muncul pada  

web page,majalah maupun koran yang merupakan media efektif yang 

berkaitan dengan tema penting bagi sosial budaya Jepang baik sekarang 

maupun masa lalu.  

 

 
2  Lihat 金田 泰明、2006,「日本語教育スタンダードと日本語能力試験の改

定 」 ”SOUTH EAST ASIA SUMMIT ON THE JAPANESE LANGUAGE 

EDUCATION－National Academic Conference 2006 on The Japanese Language 

Education in Indonesia －”, UPT PSBJ UNPAD 
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③ communication + presentational mode  

 Para pembelajar mencoba menghafal dan memerankan sebagian 

cerita pendek Jepang terkenal yang sering dibaca orang atau menghafal 

puisi, sajak dan diperankan dalam sebuah adegan drama. 

 Dengan menggunakan ketiga （①②③） modus komunikasi 

sebagai standar kompetensi ini diharapkan dapat membuka baris batas 

pendidikan bahasa asing yang mendasari 4 keterampilan berbahasa. 

Namun demikian para pembelajar sering terjebak pada modus 

communication + translation mode （思考モード）karena ketika dia 

mulai berusaha untuk membuka komunikasi, sering terinterfensi bahasa 

ibu sehingga akan terjadi proses penerjemahan dalam benaknya. Dengan 

demikian akan muncul bahasa atau gaya bahasa yang kurang alami dan 

terkesan kaku. 

 

3.4.2. Culture 

 Tujuan akhir dari pernyataan betapa penting memunculkan kata 

culture ini adalah memahami dan memperoleh pengetahuan tentang 

budaya Jepang. Beberapa makna budaya telah diungkapkan oleh 

Soepardjo D (2004) dan pada intinya adalah perilaku yang dipelajari dan 

dengan demikian dapat berubah. budaya adalah seperangkat nilai-nilai inti 

yang dipelajari, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum, dan 

prilaku yang disampaikan oleh individu dan masyarakat, yang 

menentukan seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya 

dan orang lain.   (Charles Mitchell, 2000:4 dalam Soerpardjo, 2004). 

 Budaya dibesarkan oleh bahasa dan memiliki hubungan yang 

erat satu sama lain. Terdapat dua konsep yang mengatakan, bahwa bahasa 

merupakan bagian dari budaya sehingga antara bahasa dan budaya 

merupakan hubungan yang subordinatif. Dengan demikian bahasa berada 

di bawah lingkup budaya. Konsep lain menganggap, bahwa bahasa dan 

budaya mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni kedudukannya 

sederajat. 

 Sementara itu penulis Belanda, Geert Hoftede menyebutkan 

“perangkat lunak pikiran”, pemograman sosial yang mengatur cara kita 

berpikir, bertindak, dan mempersepsikan diri dengan orang lain. 

 Dengan demikian konsep budaya dapat disimpulkan sebagai 

sesuatu yang membuat orang Jepang seperti orang Jepang dan orang 

Indonesia seperti orang Indonesia. Jelasnya, bahwa orang Indonesia yang 
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belajar bahasa Jepang diharapkan mampu memahami budaya Indonesia 

sebelum memahami budaya Jepang. Sehingga dapat melakukan 

komparasi budaya selama dia menekuni bahasa Jepang. 

 

① culture + interpersonal mode 

Pembelajar melakukan aktifitas verbal dan non-verbal yang tepat 

dalam cultural scene, maupun berbagai aktifitas budaya dan pola pikir 

masyarakat Jepang, seperti halnya pemilahan kelompok ウチ dan ソト 

dan lain sebagainya. 

 

② culture + interpretive mode/ presentational mode 

 Pembelajar mencari topik/tema budaya atau produk budaya 

Jepang seperti sistem pendidikan,politik maupun struktur sosial Jepang 

kemudian dianalisis dan didiskusikan secara kelompok untuk selanjutnya 

dipresentasikan. Aktifitas ini dapat juga dilanjutkan dengan menelusuri 

hubungan budaya tersebut dengan sistem pendidikan, politik dan lain 

sebagainya. 

 

3.4.3 Connections 

 Saat ini masing-masing lembaga pendidikan formal maupun non-

formal di tanah air bebas memilih buku ajar sesuai needs-nya masing-

masing, namun kesemuanya bermuara pada pencapaian 4 keterampilan 

berbahasa tersebut di atas. Dalam konsep 5 C ini, connections dipandang 

perlu untuk menambah wawasan pembelajar dan menjawab tantangan 

pasar yang semakin beragam. Pendek kata, penggunaan satu jenis buku 

ajar sudah dipandang tidak efektif lagi. Para pengajar dituntut untuk lebih 

berkreasi agar memperoleh informasi-informasi dengan menghubungkan 

buku ajar yang satu dengan yang lainnya. 

 

① connections + interpersonal mode 

   Para pembelajar dituntut untuk dapat berdiskusi dengan bahasa Jepang 

tentang permasalahan saat ini atau prinsip/konsep teknologi, science, 

sosial atau tema-tema pilihan dalam bidang ilmu yang lain, 

misalnya : ”dampak kemajuan teknologi”, ”kesusasteraan bandingan”, 

ataupun ”masalah lingkungan”. 
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② connections + interpretive mode/ presentational mode 

 Para pembelajar membuat laporan tentang topik yang terbatas 

berkaitan dengan pengalaman atau tema pribadi dengan menggunakan 

berbagai materi pribadi bagi penutur asli Jepang dan mencoba 

membandingkannya dengan materi yang sama dalam bahasa pembelajar. 

 

3.4.4 Comparisons 

 Para pembelajar dituntut untuk lebih memperdalam pengamatan 

terhadap mutu budaya dan bahasa dengan mencoba membuat komparasi 

antara budaya atau bahasa ibu dengan budaya atau bahasa yang sedang 

dipelajarinya. 

 

① comparisons + interpersonal mode 

 Untuk menyampaikan pesan dengan bahasa yang dipelajarinya 

atau bahasa lainnya, pembelajar dituntut untuk memahami perbedaan pola 

penyampaian yang didasari pada variasi perbedaan usia, jenis kelamin, 

perbedaan kondisi ekonomi sosial, maupun perbedaan kondisi wilayahnya. 

 

② comparisons + interpretive mode/ presentational mode 

 Para pembelajar menganalisis hubungan sudut pandang dan 

produk budaya Jepang (misalnya struktur sosial) dan membandingkannya 

dengan budaya Indonesia sekaligus mendiskusikannya. 

 

3.4.5 Communities 

 Untuk mengetahui budaya yang melatarbelakangi suatu bahasa, 

para pembelajar dituntut untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam kegiatan 

sosial masyarakat pengguna bahasa yang dipelajarinya, di samping itu 

juga diharapkan dapat ikut terlibat juga dalam kegiatan sosial masyarakat 

pengguna bahasa lainnya. 

 Hal ini sering terjadi manakala bahasa yang dipelajarinya belum 

terkuasai dengan baik dan benar, maka secara alami mereka akan 

membentuk komunitas eksklusif yang secara perlahan akan 

mengakibatkan garis pemisah antara komunitas masyarakat pengguna 

bahasa yang dipelajarinya. 

 

① communities + interpersonal mode 

 Para pembelajar diarahkan untuk menumbuhkan keinginan atau 

lebih memiliki minat untuk berkomunikasi dengan menulis maupun 
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berbicara tentang permasalahan di dunia, masyarakat regional, tema-tema 

yang diminati para individu, dan anggota komunitas bahasa Jepang.  

 

 ② communities + interpretive mode/ presentational mode 

Para pembelajar selain menelusuri materi informasi dari 

ensiklopedia Jepang, surat kabar, majalah maupun kamus, juga dapat 

mengamati sumber informasi bahasa Jepang seperti misalnya informasi 

dari native speaker, internet, film dokumenter, atau referensi/tema lainnya 

yang diminati untuk dipresentasikan. 

 

4. PENUTUP 

Pendidikan bahasa Jepang pada umumnya didefinisikan sebagai 

suatu proses pembelajaran bahasa Jepang kepada orang yang bahasa 

ibunya bukan bahasa Jepang 3  (Keizo Saji, 1996:116). Oleh sebab itu, 

biasanya yang menjadi subjek dalam proses pembelajaran bahasa Jepang 

adalah orang asing atau orang Jepang yang kembali ke Jepang setelah 

menetap lama di luar Jepang. Siapapun, dari siapapun, dan di manapun 

mereka belajar bahasa Jepang, setiap pembelajar berharap dapat belajar 

secara efektif.  

Yang dimaksud dengan efektif di sini, yaitu mampu memilih 

tugas-tugas yang terbaik untuk dilakukan dari semua kemungkinan yang 

ada dan kemudian melakukannya dengan cara yang terbaik. Membuat 

pilihan yang tepat mengenai bagaimana seseorang menggunakan 

waktunya adalah lebih penting daripada melakukan pekerjaan apapun 

yang kebetulan ada secara efisien. Definisi ini menuntut penyelenggara 

(lembaga, pengajar, buku ajar) menyajikan perencanaan pembelajaran, 

kurikulum, silabus, metode, sistem evaluasi yang terbaik. Artinya, seluruh 

proses pembelajaran bahasa Jepang harus benar-benar menitikberatkan 

pada konsep efektifitas tersebut. 

 Uraian yang singkat dan sangat sederhana di atas memberi 

gambaran kepada kita bahwa harapan utama pembelajar adalah ingin 

memiliki kemampuan berbicara, memahami kalimat baik tulis maupun 

lisan, dan mengekspresikan dengan benar isi komunikasi yang ingin 

disampaikan kepada lawan bicara baik secara tertulis ataupun lisan, serta 

mampu memahami budaya, pola kehidupan bangsa Jepang. Untuk 

 
3 Keizô Saji. 1996. 「日本語教育と語彙. 日本語の語彙と言語文化」、国文学、 9 月号、 

第 41 巻、11 号、学調査 
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mencapai tujuan tersebut di atas, pihak penyelenggara baik pengajar, 

lembaga, pembuat buku ajar, benar-benar dituntut memikirkan bagaimana 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif. 

 Masyarakat Amerika yang selalu mendeklarasikan bahwa dirinya 

sebagai 「米国 as NO.1」mengajarkan kita keanekaragaman suku 

bangsanya. Dalam hal kemultietnikan Amerika mirip dengan Indonesia. 

Dengan demikian dalam rangka mendesain kurikulum baru tentang 

pengajaran bahasa asing berbasis 5 C pun kita dapat belajar dari Amerika. 

Tegasnya, pembuatan kurikulum baru tentang pengajaran bahasa asing 

pun, kurikulum yang dibuat di Amerika dapat dijadikan acuan. 
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KAJIAN JOUTAI FUKUSHI YANG TERGOLONG KE 

DALAM ONOMATOPE (GISEIGO DAN GIONGO) DAN 

MIMESIS (GITAIGO) YANG TERDAPAT DALAM CERITA 

PENDEK ‘SHIKA ODORI NO HAJIMARI’ 

 

Mira Arfiani 

(Alumnus Sekolah Pascasarjana UPI, Bandung) 

 

Abstrak: Adverbia (fukushi) digunakan untuk memperkuat kesan 

suatu pernyataan. Dalam bahasa Jepang, ada tiga golongan 

adverbia, salah satunya yaitu joutai fukushi ‘adverbia keadaan’. 

Penelitian joutai fukushi yang tergolong onomatope (suara’giseigo’ 

dan bunyi’giongo)’,dan mimesis (kondisi’gitaigo’) perlu dilakukan 

karena ada kata yang tidak bisa diterjemahkan secara tepat ke 

dalam bahasa Indonesia. Pada penelitian ini, digunakan metode 

analitik melalui studi pustaka dan studi banding. Di dalam bahasa 

Jepang, ada onomatope dan mimesis yang merupakan pengulangan 

dan ada pula yang mengalami pengulangan, yang memiliki makna 

berbeda. Kata kerja dan partikel yang mengikutinya, ada yang 

sama dan ada yang berbeda. Karena ada onomatope dan mimesis 

yang langsung berhadapan dengan kata yang diterangkannya maka 

partikel bukan hal yang mutlak. Dalam mengklasifikasikan makna 

(baik, netral, atau jelek), tidak harus didasari latar belakang 

budaya Jepang, karena bisa dilihat dari makna tersirat dalam 

kalimat yang mengandung kata tersebut setelah dilakukan analisa. 

 

1. Pendahuluan 

Keberadaan kata keterangan atau dalam tata bahasa kontemporer 

biasa disebut adverbia, dalam bahasa Jepang disebut fukushi, sangat 

dibutuhkan untuk memperkuat kesan suatu pernyataan.  

Pernyataan seorang penutur sangat luas cakupannya dan beragam 

dari segi isinya, maka beragam pula adverbia yang bisa dipergunakan 

untuk memperkuat kesan suatu pernyataan penutur. Jadi dalam hal 

pemakaiannya, adverbia tidak hanya terikat oleh makna dasar yang 

dimilikinya tetapi juga terkait dengan posisinya di dalam sebuah 

pernyataan yang selalu berada sebelum kata yang diterangkannya. Hal ini 

merupakan karakteristik adverbia bahasa Jepang.  

Dalam Gaikokujin no Tame no Kihongo Yorei Jiten (Tsuruko,dkk., 

1980:21-22), adverbia digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu: joutai 

fukushi ‘adverbia keadaan’, teido fukushi ‘adverbia tingkatan’, dan 
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chinjutsu fukushi ‘adverbia berpasangan’. Dalam penelitian ini hanya 

dibahas salah satu jenis adverbia, yakni adverbia keadaan (joutai fukushi). 

Adverbia keadaan perlu diteliti karena pada dasarnya ada adverbia 

keadaan yang tidak bisa diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa 

Indonesia. Selain itu, ada beberapa adverbia keadaan yang dapat 

digolongkan ke dalam lebih dari satu  golongan adverbia keadaan.  

Dalam kalimat bahasa Jepang, kadang-kadang kita menemukan 

adverbia keadaan yang mengalami pengulangan kata lebih dari satu kali, 

seperti yukkuriyukkuri dan guruguruguruguru. Ketika menghadapi hal 

seperti itu, kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwa adverbia 

keadaan tersebut menguatkan arti kata kerja yang diterangkannya, bisa 

saja sebaliknya. 

Selain itu, terkadang kita menemukan adverbia keadaan yang kalau 

dilafalkan terdengar mirip, seperti barabara dan parapara. Namun, 

belum tentu makna yang dikandungnya sama. Mungkin saja justru tidak 

ada keterkaitannya sama sekali. 

Di dalam cerita pendek yang berjudul “Shika Odori no Hajimari” 

karya Miyazawa Kenji yang merupakan objek penelitian ini, penulis 

menemukan beberapa adverbia yang jumlah dan jenisnya sangat 

bervariasi. Namun, dalam penelitian ini sangat tidak mungkin penulis 

menjadikan semuanya sebagai masalah penelitian. Sehingga, penulis 

mempersempit cakupan pembahasan dengan memilih salah satu unsur 

adverbia, yakni adverbia keadaan. Selain itu, penulis hanya membahas 

adverbia keadaan yang tergolong ke dalam giseigo, giongo dan gitaigo 

yang terdapat dalam cerita yang dijadikan sumber data. Oleh karena itu, 

karya tulis ini berjudul “Kajian Joutai Fukushi yang Tergolong ke dalam 

Onomatope (Giseigo dan Giongo) dan Mimesis (Gitaigo) yang Terdapat 

dalam Cerita Pendek ‘Shika Odori no Hajimari’. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi makna joutai 

fukushi yang merupakan pengulangan, sama tidaknya kata kerja yang 

mengikuti joutai fukushi, mutlak tidaknya partikel yang mengikuti joutai 

fukushi, dan sama tidaknya partikel yang mengikuti joutai fukushi yang 

tergolong ke dalam giseigo, giongo dan gitaigo yang terdapat dalam cerita 

pendek Shika Odori no Hajimari. Dan, mengklasifikasikannya 

berdasarkan makna yang dimilikinya (baik, netral, atau jelek). 
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2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengorganisasikan, 

menganalisa, dan membandingkan. Data yang diperoleh tersebut akan 

diorganisasikan dan dianalisa dengan mengikuti teori yang menjadi 

rujukan dalam penelitian ini yaitu, teori yang dikutip oleh Sudjianto dari 

buku terbitan Bunkachou (Sudjianto, 1995:72) dan teori Uehara Takeshi 

(Sudjianto,1995:72) untuk adverbia, teori Nagayama Isami 

(Sudjianto,1995:74) untuk adverbia keadaan, teori Morita Yoshiyuki 

(Morita, 1994:456) untuk klasifikasi adverbia keadaan, teori Iwabuchi 

Tadasu (Sudjianto dan Dahidi, 2004: 116) dan teori Ogawa Yoshio 

(Sudjianto dan Dahidi, 2004: 115) untuk klasifikasi onomatope dan 

mimesis, teori Matsuoka (Sudjianto dan Dahidi, 2004: 165) dan 

penjelasan Staf Pengajar Program Pendidikan Bahasa Jepang FPBS-UPI 

(Staf Pengajar Program Pendidikan Bahasa Jepang FPBS-UPI, 2001: 37) 

dalam Kamus Istilah Gramatika Bahasa Jepang untuk makna onomatope 

dan mimesis yang merupakan pengulangan, penjelasan yang terdapat 

dalam Belajar Bahasa Jepang Berdasarkan Pola Kalimatnya (Sudjianto, 

2008: 111-112) sebagai landasan mengenai sama tidaknya kata kerja yang 

mengikuti onomatope dan mimesis,  teori Seiichi Makino dan Michio 

Tsutsui (Makino&Tsutsui, 2003: 50-56), teori Sue A. Kawashima 

(Kawashima, 1999: 133&207) dan penjelasan Sudjianto (Sudjianto, 1995: 

74-79) dalam Gramatika Bahasa Jepang Moderen Seri A untuk partikel 

yang mengikuti onomatope dan mimesis, teori yang dikutip Sudjianto dari 

buku terbitan Bunkachou (Sudjianto,1995:89) untuk posisi/letak adverbia 

keadaan pada kalimat, dan teori yang didasarkan latar belakang budaya 

yang dikemukakan oleh Fukuda Hiroko (Fukuda, 1997: 8) untuk 

klasifikasi makna (baik, netral, atau jelek) yang dikandung onomatope 

dan mimesis.  

Sedangkan, dalam membandingkan, penulis akan membandingkan 

kalimat yang mengandung kata yang sama yang terdapat dalam 

Gaikokujin no Tame no Kihongo Yorei Jiten yang dijadikan rujukan untuk 

penelitian ini. 

Secara spesifik penelitian ini terbatas pada identifikasi makna joutai 

fukushi yang merupakan pengulangan, sama tidaknya kata kerja yang 

mengikuti, mutlak tidaknya partikel yang mengikuti, sama tidaknya 

partikel yang mengikuti, dan mengklasifikasikan joutai fukushi yang 

terdapat dalam cerita pendek Shika Odori no Hajimari berdasarkan 

makna yang dimilikinya (baik, netral, atau jelek).  



Mira Afriani: Kajian Joutai Fukushi ke dalam Onomatope     15 

 

3. Analisis Penelitian 

3.1 Makna Onomatope dan Mimesis yang Merupakan Pengulangan  

Di dalam bahasa Jepang ada kata yang merupakan pengulangan dan 

biasa disebut jougokei. Jougokei yaitu pengulangan kata atau repetisi, 

digunakan untuk memberikan penekanan (Staf Pengajar Program 

Pendidikan Bahasa Jepang FPBS-UPI, 2001: 37). Hal tersebut pun 

berlaku untuk onomatope dan mimesisnya.  

Dalam cerita pendek Shika Odori no Hajimari  yang menjadi 

sumber data penelitian ini, penulis menemukan 19 kata yang tergolong 

onomatope dan mimesis yang merupakan pengulangan. Kata-kata 

tersebut adalah giragira, zaazaa, yukkuriyukkuri, sororisorori, guruguru,  

yoroyoro, kourukouru, nosonoso, funfun, kotorikotori, sorosoro, kotokoto, 

pyonpyon, sukkonsukkon, bujibuji, barabara, jaranjaran, kachinkachin, 

dan sousou.  

Onomatope dan mimesis yang merupakan pengulangan memiliki 

makna bahwa suatu pekerjaan dilakukan dengan intensitas yang lebih dari 

biasanya. Intensitas yang dimaksud adalah tinggi-rendahnya suatu 

keadaan, lamanya waktu, konstannya kecepatan, dan berulangnya suatu 

kegiatan ketika dilakukan.   

Onomatope dan mimesis yang menggambarkan tinggi rendahnya 

suatu keadaan yaitu giragira, sukkonsukkon, bujibuji, barabara, 

jaranjaran, dan kachinkachin. Berikut ini salah satu contoh kata tersebut 

yang terkandung dalam kalimat.  

そのとき西のぎらぎらのちぢれた雲のあいだから、夕陽は赤

くななめに苔の野原に注ぎ、すすきはみんな白い火のように

ゆれて光りました。 

‘Pada waktu itu dari celah-celah awan yang cerah 

bergelombang di sebelah barat, matahari senja memerah 

condong menyinari padang lumut, sedangkan rumput susuki 

bergoyang, bersinar bagaikan api.’ 

いくつもの小流れや石原を越えて、山脈のかたちも大きくは

っきりなり、山の木も一本一本、すぎごけのように見わけら

れるところまで来たときは、太陽はもうよほど西に外れて、

十本ばかりの青いはんのきの木立の上に、少し青ざめてぎら

ぎら光ってかかりました。 

‘Setelah melewati beberapa sungai kecil dan padang berbatu, 

bentuk deretan gunung membesar dan menjadi jelas. Pada 
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waktu tiba di tempat di mana pohon demi pohon terlihat 

dengan jelas, seperti pada waktu melihat lumut pohon segar, 

matahari sudah condong ke barat, dan bersinar tajam agak 

pucat di atas kira-kira sepuluh batang deretan pohon hanoki.’ 

銀のすすきの波をわけ、かがやく夕陽の流れをみだしてはる

かにはるかに遁げて行き、そのとおったあとのすすきは静か

な湖の水脈のようにいつまでもそろりそろりぎらぎら光って

おりました。 

‘Mereka menyeruak di antara gelombang rumput susuki 

keperakan, mengacaukan aliran matahari senja yang 

berkilauan pergi menghindar jauh-jauh. Rerumputan susuki 

yang telah mereka lewati bagaikan aliran air danau yang 

tenang bersinar terang benderang.’ 

 Giragira pada kalimat pertama menggambarkan terangnya sinar 

matahari yang ‘menyelusup’ dari celah-celah awan.  Pada kalimat kedua 

menggambarkan teriknya sinar matahari yang jauhnya kira-kira sepuluh 

batang pohon hanoki. Lalu pada kalimat ketiga menggambarkan 

terangnya sinar matahari yang terpantul di permukaan rerumputan susuki  

yang bergoyang akibat  kijang menyeruak melewatinya. Secara umum, 

kata tersebut menggambarkan terangnya sinar matahari. Giragira yang 

merupakan pengulangan pada ketiga kalimat di atas menekankan pada 

kuantitas terangnya sinar matahari.  

Onomatope dan mimesis yang menggambarkan lamanya waktu 

yaitu zaazaa dan yoroyoro. Berikut ini salah satu contoh kata tersebut 

yang terkandung dalam kalimat.  

わたくしが疲れてそこに睡りますと、ざあざあ吹いていた風

が、だんだん人のことばにきこえ、やがてそれは、いま北上

の山の方や、野原に行われていた鹿踊りの、ほんとうの精神

を語りしました。 

‘Ketika saya merasa lelah dan tertidur di sana, angin yang 

bertiup kencang, semakin terdengar bagaikan kata-kata 

manusia. Semua itu mengisahkan jiwa Tarian Kijang yang 

dilakukan di wilayah padang rumput Gunung Kitakami.’ 

Zaazaa pada kalimat di atas merupakan bunyi angin ketika 

bertiup kencang. Zaazaa yang merupakan pengulangan pada kalimat 

tersebut menggambarkan lamanya waktu dan konstannya kecepatan 

ketika angin tersebut bertiup. 
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Onomatope dan mimesis yang menggambarkan konstannya 

kecepatan yaitu zaazaa, sororisorori, nosonoso, sorosoro dan sousou. 

Berikut ini salah satu contoh kata tersebut yang terkandung dalam kalimat. 

廻りの五疋も一ぺんにばっと四方へちらけようとしましたが、

はじめの鹿が、ぴたりととまりましたのでやっと安心して、

のそのそ戻ってその鹿の前に集まりました。 

‘Lima ekor yang ada di lingkaran pun serempak berpencar ke 

empat penjuru. Karena kijang yang pertama sudah berdiam 

diri tenang, maka yang lainnya menjadi tentram kembali dan 

perlahan-lahan kembali berkumpul di depan kijang tadi.’ 

Nosonoso pada kalimat di atas menggambarkan cara empat ekor 

kijang kembali berkumpul di depan seekor kijang yang sudah 

terlebih dahulu berdiam diri dengan tenang. Nosonoso yang 

merupakan pengulangan pada kalimat tersebut menggambarkan 

berulangnya cara melangkah dengan pelan dan konstan dari 

keempat ekor kijang ketika berjalan ke tempat tujuan. 

Onomatope dan mimesis yang menggambarkan berulangnya suatu 

kegiatan ketika dilakukan yaitu guruguru, yoroyoro, kourukouru, 

nosonoso, funfun, kotorikotori, sorosoro, kotokoto, bikubiku dan 

pyonpyon. Berikut ini salah satu contoh kata tersebut yang terkandung 

dalam kalimat. 

そこで鹿はみなぴょんぴょん跳びあがりました。 

‘Karena itu yang lainnya meloncat-loncat ke sana kemari. 

 Pyonpyon pada kalimat di atas menggambarkan bunyi lompatan 

kijang ketika mereka telah mengetahui lap tangan Kaju bukanlah sesuatu 

yang berbahaya. Pyonpyon yang merupakan pengulangan dalam kalimat 

tersebut menggambarkan berulangnya lompatan kijang sebagai ekspresi 

bahagia mereka. 

 Selain onomatope dan mimesis yang merupakan pengulangan, 

penulis menemukan onomatope dan mimesis yang mengalami 

pengulangan. Kata tersebut adalah guruguru dan yukkuri. Berikut ini 

salah satu contoh kata tersebut yang terkandung dalam kalimat. 

糧と味…..と鍋とをしょって、もう銀いろの穂をだしたすす

きの野原をすこしびっこをひきながら、ゆっくりゆっくり歩

いて行ったのです。 

‘Sambil menggendong bekal makan, tauco dan panci, ia 

berjalan perlahan-lahan dengan sedikit terpincang- pincang di 
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padang ilalang yang sudah mengeluarkan bulir-bulirnya yang 

keperak-perakan.’ 

それから荷物をまたしょって、ゆっくりゆっくり歩きだしま

した。 

‘Kemudian ia menggendong kembali barang-barangnya dan 

berjalan perlahan-lahan.’ 

 Yukkuri pada kalimat pertama, menggambarkan betapa lambatnya 

Kaju berjalan meninggalkan tempat tinggalnya untuk pergi ke 

pegunungan untuk mengobati kakinya yang terluka. Yukkuri pada kalimat 

kedua, menggambarkan betapa lambatnya Kaju berjalan meninggalkan 

tempat ia berhenti untuk makan.  

 Yukkuriyukkuri pada kedua kalimat di atas bukan sebuah kata yang 

merupakan pengulangan, tetapi sebuah kata yang mengalami pengulangan. 

Pengulangan kata yukkuri pada kedua kalimat di atas, menekankan betapa 

lambat dan konstannya kecepatan Kaju ketika berjalan dari rumahnya 

menuju ke tempat air panas yang berada di tengah gunung 

Nishinuyama. Hal itu disebabkan oleh banyak hal yakni keadaan 

lututnya yang sedang luka akibat jatuh dari pohon Kuri, keadaan jalan 

yang dilaluinya (tidak rata dan mendaki), dan banyaknya barang-barang 

yang dibawa. Semakin banyak pengulangan kata tersebut dalam sebuah 

kalimat, maka semakin lama pula kegiatan tersebut dilakukan.   

 

3.2 Sama-Tidaknya Kata Kerja yang Mengikuti Onomatope dan 

Mimesis 

Penjelasan yang terdapat dalam Belajar Bahasa Jepang 

Berdasarkan Pola Kalimatnya, dilampirkan tiga buah onomatope yang 

diikuti oleh kata kerja yang sama. Kata-kata tersebut adalah chuuchuu’cit-

cit’, nyaanyaa’meong-meong’, dan wanwan’guk-guk’ yang 

termasuk ’giseigo’. Kata tersebut diikuti oleh kata kerja yang sama yaitu 

kata kerja nakimasu.  Dari penjelasan itu, seakan-akan menegaskan 

bahwa tiruan suara selalu diikuti oleh verba tersebut.  Sehingga, 

menimbulkan pendapat baru bahwa kata yang tergolong ke dalam sebuah 

golongan (onomatope atau mimesis) yang sama selalu diikuti oleh verba 

yang sama. 

Dari 32 kata yang tergolong onomatope dan mimesis yang terdapat 

dalam cerita pendek Shika Odori no Hajimari, hanya ditemukan 13 kata 

yang ada data pembandingnya dalam Gaikokujin no Tame no Kihongo 

Yorei Jiten.  Kata-kata tersebut adalah giragira, zaazaa, yukkuri (to), 



Mira Afriani: Kajian Joutai Fukushi ke dalam Onomatope     19 

 

hakkiri, sotto, bikkuri, guruguru, jitto, yoroyoro, kichinto, nosonoso, 

sorosoro, dan barabara.   

Dari 13 kata tersebut, ada yang diikuti oleh verba yang sama dan 

ada pula yang diikuti oleh verba yang berbeda.  

Onomatope dan mimesis yang diikuti oleh verba yang sama 

misalnya kata bikkuri dalam kalimat berikut yang menerangkan kata 

suru’melakukan’.  

一むらのすすきの陰から、嘉十はちょっと顔をだして、びっ

くりしてまたひっ込めました。 

‘Dari balik gerumbul rumput susuki, Kaju menjulurkan 

kepalanya sedikit, dengan terkejut ia menarik kembali 

kepalanya.’ 

そのときちょっと風が吹いて手拭がちらっと動きましたので、

その進んで行った鹿はびっくりして立ちどまってしまい、ど

っちのみんなもびくっとしました。 

‘Pada waktu itu angin sedikit bertiup dan lap tangan agak 

sedikit bergerak, kijang yang melangkah maju terkejut dan 

berdiri tertegun.’ 

自動車がまりたくさんはしっているので、びっくりしました。 

 ‘Terkejut karena mengetahui mobilnya banyak sekali.’ 

Onomatope dan mimesis yang diikuti oleh verba yang berbeda 

misalnya kata barabara dalam kalimat berikut yang menerangkan kata 

naru’menjadi’, chirabaru’berserakan’, ataru’kena’, ochiru’jatuh’, dan 

tachi agaru’bangkit’. 

鹿はそれからみんなばらばらになって、四万から栃のだんご

を囲んで集まりました。 

‘Kijang-kijang semuanya mulai terpisah-pisah, berkumpul 

kembali mengelilingi dango tochi dari empat penjuru.’ 

かばんの中の物がゆかにばらばらにちらばった。 

‘Barang yang (tadinya) ada di dalam tas kini berserakan dilantai.’ 

雨がやねにばらばら当たる音がする。 

‘Hujan yang  mengenai atap berbunyi “tik..tik..”.’ 

ポケットからお金がばらばらと落ちた｡ 

‘Uang bergemerincingan jatuh dari dompet.’ 

人がばらばらと立ち上がった。 

‘Orang yang mendadak bangkit berdiri.’ 
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3.3 Partikel yang Mengikuti Onomatope dan Mimesis  

Ketika menemukan kata-kata yang termasuk onomatope dan 

mimesis, kita akan berpikir bahwa kata-kata tersebut akan diikuti oleh 

partikel. Hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Karena pada dasarnya 

kata-kata yang tergolong onomatope berbentuk kalimat langsung di mana 

dalam tulisan Latin biasa dituliskan dengan tanda petik, dalam kalimat 

langsung bahasa Jepang terkadang diikuti oleh partikel to.  

Adverbia keadaan yang tergolong mimesis lebih menggambarkan 

cara suatu pekerjaan dilakukan. Umumnya, yang digunakan untuk 

menjelaskan hal tersebut  adalah partikel ni. Namun, hal itu tidak 

sepenuhnya mutlak demikian. Karena ada onomatope dan mimesis dalam 

kalimat bahasa Jepang yang tidak diikuti oleh partikel sama sekali.  

Dalam Gramatika Bahasa Jepang Moderen Seri A, dikemukakan 

bahwa ada joutai fukushi yang dapat disertai oleh partikel to, ni dan no 

(Sudjianto, 1995: 74-79).  Secara spesifik, Seiichi Makino dan Michio 

Tsutsui menjelaskan melalui contoh kalimat bahwa onomatope dan 

mimesis ada yang diikuti oleh partikel to dan ni. Dan ada juga yang tidak 

diikuti oleh partikel (Makino&Tsutsui, 2003: 50-56). Selain itu, Sue A. 

Kawashima  menjelaskan bahwa partikel ni ditempatkan setelah mimesis, 

dan partikel tersebut membuat suatu adverbia mengubah (makna) kata 

kerja yang termasuk dalam predikat. Partikel to akan mengikuti mimesis 

yaitu adverbia onomatope (Kawashima, 1999: 133&207). Untuk 

memudahkan dalam memahaminya, berikut ini contoh onomatope dan 

mimesis yang terkandung dalam sebuah kalimat. 

Onomatope yang diikuti oleh partikel to adalah kata barabara pada 

kalimat berikut. 

ポケットからお金がばらばらと落ちた｡ 

‘Uang bergemerincingan jatuh dari dompet.’ 

Sedangkan, mimesis yang diikuti oleh partikel to adalah kata 

yoroyoro pada kalimat berikut.  

その証拠には、頭も耳も眼もみんなそっちへ向いて、おまけ

にたびたひ、いかにも引っぱられるように、よろよろと二足

三足、環からはなれてそっちへ寄っていきそうにするのでし

た。 

‘Buktinya kepala, telinga, mata mereka semua mengarah ke 

sana. Selain itu berulang kali, mereka tampak bergerak dua, tiga 

langkah seolah-olah tertarik ke tengah lingkaran.’ 
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Onomatope yang diikuti oleh partikel ni adalah kata barabara pada 

kalimat berikut. 

鹿はそれからみんなばらばらになって、四万から栃のだんご

を囲んで集まりました。 

‘Kijang-kijang semuanya mulai terpisah-pisah, berkumpul 

kembali mengelilingi dango tochi dari empat penjuru.’ 

 Mimesis yang diikuti oleh partikel ni adalah kata barabara pada 

kalimat berikut. 

かばんの中の物がゆかにばらばらにちらばった。 

‘Barang yang (tadinya) ada di dalam tas kini berserakan di lantai.’ 

Onomatope yang tidak diikuti oleh partikel apa pun adalah kata 

zaazaa pada kalimat berikut.  

わたくしが疲れてそこに睡りますと、ざあざあ吹いていた風

が、だんだん人のことばにきこえ、やがてそれは、いま北上

の山の方や、野原に行われていた鹿踊りの、ほんとうの精神

を語りしました。 

‘Ketika saya merasa lelah dan tertidur disana, angin yang 

bertiup kencang, semakin terdengar bagaikan kata-kata 

manusia. Semua itu mengisahkan jiwa Tarian Kijang yang 

dilakukan di wilayah padang rumput Gunung Kitakami.’ 

Mimesis yang tidak diikuti oleh partikel apa pun adalah kata 

giragira pada kalimat berikut. 

銀のすすきの波をわけ、かがやく夕陽の流れをみだしてはる

かにはるかに遁げて行き、そのとおったあとのすすきは静か

な湖の水脈のようにいつまでもそろりそろりぎらぎら光って

おりました。 

‘Mereka menyeruak di antara gelombang rumput susuki 

keperakkan, mengacaukan aliran matahari senja yang 

berkilauan pergi menghindar jauh-jauh. Rerumputan susuki 

yang telah mereka lewati bagaikan aliran air danau yang 

tenang bersinar terang benderang.’ 

 

3.4 Partikel yang Menjadi Ciri Khas Setiap Golongan  

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ada adverbia keadaan 

yang dapat disertai dengan partikel to, ni dan no. Kemudian, dari 

penjelasan singkat pada sub bab 3.3, dapat dilihat dengan jelas bahwa 

onomatope dan mimesis tidak selalu diikuti dengan partikel. Meskipun 



22     Jurnal Bahasa Asing, Vol. 6, No. 6, Desember 2010 

 

demikian, ada partikel-partikel tertentu selalu mengikuti kata-kata yang 

termasuk golongan yang sama. Untuk memudahkan dalam memahami hal 

tersebut, berikut ini lampiran onomatope dan mimesis yang terdapat 

dalam cerita pendek Shika Odori no Hajimari berikut data 

pembandingnya yang dikutip dari Gaikokujin no Tame no Kihongo Yorei 

Jiten. 

 

Partikel yang mengikuti onomatope dan mimesis yang terdapat 

dalam kalimat yang dikutip dari cerita pendek ‘Shika Odori no 

Hajimari’ dan kalimat yang mengandung kata yang sama yang 

dikutip dari Gaikokujin no Tame no Kihongo Yorei Jiten.  

No. Adverbia 

Jenis/ 

Golonga

n 

Adverbi

a 

Keadaan 

Partikel yang mengikuti 

adverbia keadaan yang 

dikutip dari 

Keterangan 

Shika Odori 

no Hajimari 

Gaikokujin 

no Tame no 

Kihongo 

Yorei Jiten 

1 ぎらぎら Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

2 ざあざあ Giongo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

3 ゆっくり（と） Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

4 はっきり Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

5 そっと Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

6 びっくり Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

7 ぐるぐる Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

8 じっと Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

9 よろよろ Gitaigo to --- diikuti partikel to 

10 きちんと Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

11 のそのそ Gitaigo --- to diikuti partikel to 

12 そろそろ Gitaigo --- --- tidak diikuti partikel apa pun 

13 ばらばら 

Gitaigo ni ni,to diikuti partikel ni dan to 

Giongo 

(tidak ada 

contoh yang 

dapat 

dijadikan 

perbandingan) 

to diikuti partikel to 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa partikel yang 

mengikuti adverbia keadaan yang menjadi objek penelitian ini, hanya 

partikel to dan ni. Jumlahnya pun hanya sedikit karena sebagian besar 

tidak diikuti oleh partikel sama sekali.  
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Adverbia keadaan yang tergolong onomatope yang terdapat dalam 

cerita pendek Shika Odori no Hajimari tidak diikuti dengan partikel apa 

pun. Onomatope tersebut adalah zaazaa dan barabara. Sebenarnya, 

onomatope barabara dapat diikuti dengan partikel to. Namun, itu hanya 

terdapat pada contoh kalimat pembanding yang dikutip dari Gaikokujin 

no Tame no Kihongo Yorei Jiten. 

Adverbia keadaan yang tergolong mimesis pun ada yang diikuti 

dengan partikel (to dan ni) dan ada juga yang tidak. Mimesis yang hanya 

diikuti dengan partikel to  adalah yoroyoro dan nosonoso. Mimesis yang 

diikuti dengan partikel to dan ni adalah barabara. Sedangkan, mimesis 

yang sama sekali tidak diikuti dengan partikel adalah giragira, yukkuri, 

hakkiri, sotto, bikkuri, guruguru, jitto, kichinto, dan sorosoro. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa partikel 

yang menjadi ciri khas onomatope adalah partikel to dan partikel yang 

menjadi ciri khas mimesis adalah to dan ni. Namun, itu bukan suatu hal 

yang mutlak ada dalam suatu kalimat yang mengandung kata tersebut. 

Karena ada onomatope dan mimesis yang langsung berhadapan dengan 

kata yang diterangkannya.  

 

3.5 Klasifikasi Adverbia Keadaan Berdasarkan Makna yang 

Dimilikinya (Baik, Netral, atau Jelek) 

Suatu kata memiliki makna tersurat dan makna tersirat. Makna 

(baik, netral, atau jelek) tersebut ada yang dapat ditentukan secara 

langsung, ada juga yang tidak. Ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita 

tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kata tersebut memiliki makna 

yang netral. Oleh karenanya, kita harus melihat keseluruhan isi kalimat 

yang mengandung kata tersebut.  

Adverbia keadaan yang tergolong onomatope dan mimesis ada yang 

hanya memiliki satu atau dua makna (baik, netral, atau jelek). Namun, ada 

juga yang memiliki tiga makna (baik, netral, dan jelek). Kichinto dalam 

kalimat berikut memiliki satu makna yaitu bermakna baik. Karena dengan 

posisi duduk demikian, kaki Kaju tidak akan terasa sakit ketika 

mengamati perilaku para kijang yang dilakukan dalam waktu yang lama. 

嘉十は痛い足をそって手で曲げて、苔の上にきちんと座りま

した。 

‘Kaju dengan tangannya perlahan-lahan menekukkan kakinya 

yang sakit, dan duduk rapih di atas rumput berlumut.’ 
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 Zaazaa dalam kalimat berikut memiliki dua makna yaitu bermakna 

baik dan jelek. Bermakna jelek karena tiupan angin yang kencang akan 

mengakibatkan rasa tidak nyaman untuk beristirahat. Namun, bila melihat 

isi keseluruhan kalimat, kata tersebut bermakna baik. Karena tiupan angin 

yang kencang terdengar bagaikan kata-kata manusia yang tersusun rapi 

menjadi sebuah dongeng baginya yang sedang tertidur di sana.   

わたくしが疲れてそこに睡りますと、ざあざあ吹いていた風

が、だんだん人のことばにきこえ、やがてそれは、いま北上

の山の方や、野原に行われていた鹿踊りの、ほんとうの精神

を語りしました。 

‘Ketika saya merasa lelah dan tertidur di sana, angin yang 

bertiup kencang, semakin terdengar bagaikan kata-kata 

manusia. Semua itu mengisahkan jiwa Tarian Kijang yang 

dilakukan di wilayah padang rumput Gunung Kitakami.’ 

Giragira dalam kalimat berikut bermakna baik, netral, dan jelek. 

Pada kalimat pertama dan ketiga, giragira memiliki makna yang baik 

yaitu menggambarkan keindahan sinar matahari. Pada kalimat kedua, kata 

giragira bermakna netral dan jelek. Bermakna netral karena hanya 

menggambarkan kondisi terangnya sinar matahari ketika Kaju melintasi 

hutan. Bermakna jelek karena teriknya sinar matahari membuat Kaju 

menjadi cepat lelah dan harus beristirahat.   

そのとき西のぎらぎらのちぢれた雲のあいだから、夕陽は赤

くななめに苔の野原に注ぎ、すすきはみんな白い火のように

ゆれて光りました。 

‘Pada waktu itu dari celah-celah awan yang cerah 

bergelombang di sebelah barat, matahari senja memerah 

condong menyinari padang lumut, sedang rumput susuki 

bergoyang, bersinar bagaikan api.’ 

いくつもの小流れや石原を越えて、山脈のかたちも大きくは

っきりなり、山の木も一本一本、すぎごけのように見わけら

れるところまで来たときは、太陽はもうよほど西に外れて、

十本ばかりの青いはんのきの木立の上に、少し青ざめてぎら

ぎら光ってかかりました。 

‘Setelah melewati beberapa sungai kecil dan padang berbatu, 

bentuk deretan gunung membesar dan menjadi jelas. Pada 

waktu tiba di tempat di mana pohon demi pohon terlihat 

dengan jelas, seperti pada waktu melihat lumut pohon segar, 
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matahari sudah condong ke barat, dan bersinar tajam agak 

pucat di atas kira-kira sepuluh batang deretan pohon hanoki.’ 

銀のすすきの波をわけ、かがやく夕陽の流れをみだしてはる

かにはるかに遁げて行き、そのとおったあとのすすきは静か

な湖の水脈のようにいつまでもそろりそろりぎらぎら光って

おりました。 

‘Mereka menyeruak di antara gelombang rumput susuki 

keperakan, mengacaukan aliran matahari senja yang 

berkilauan pergi menghindar jauh-jauh. Rerumputan susuki 

yang telah mereka lewati bagaikan aliran air danau yang 

tenang bersinar terang benderang.’ 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa makna 

(baik, netral, atau jelek) yang dikandung oleh onomatope dan mimesis 

berbeda-beda. Adverbia keadaan yang tergolong ke dalam satu golongan 

(suara, bunyi, dan kondisi), tidak berarti memiliki makna (baik, netral, 

atau jelek) yang sama.  Misalnya: kichinto dan yoroyoro. Keduanya 

termasuk golongan kondisi, namun mengandung makna (baik, netral, atau 

jelek) yang berbeda. Kichinto bermakna baik, sedangkan yoroyoro 

bermakna jelek dan netral. 

  

4. Kesimpulan 

Setelah menganalisis data penelitian pada bagian sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Onomatope dan mimesis yang merupakan pengulangan memiliki 

makna bahwa suatu pekerjaan dilakukan dengan intensitas yang 

lebih dari biasanya. Intensitas yang dimaksud adalah tinggi-

rendahnya suatu keadaan, lamanya waktu, konstannya kecepatan, 

dan berulangnya suatu kegiatan ketika dilakukan.  

2. Dalam sebuah kalimat, ada onomatope dan mimesis yang 

mengalami pengulangan. Semakin banyak pengulangan kata 

tersebut dalam sebuah kalimat, maka semakin lama pula kegiatan 

tersebut dilakukan.   

3.  Kata kerja yang mengikuti sebuah onomatope dan mimesis ada 

yang sama dan ada juga yang berbeda.  

4. Sebuah kata yang termasuk onomatope dan mimesis dapat disertai 

oleh partikel to, ni dan no.  Namun, hal itu tidak berarti bahwa 

onomatope dan mimesis selalu diikuti oleh partikel.  
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5. Partikel yang menjadi ciri khas onomatope adalah partikel to dan 

partikel yang menjadi ciri khas mimesis adalah to dan ni. Namun, 

itu bukan suatu hal yang mutlak ada dalam sebuah kalimat yang 

mengandung onomatope dan mimesis. Karena ada pun onomatope 

dan mimesis yang langsung berhadapan dengan kata yang 

diterangkannya. 

6. Makna (baik, netral, atau jelek) yang dikandung onomatope dan 

mimesis dapat diklasifikasikan berdasarkan latar belakang budaya. 

Namun, bisa juga diklasifikasikan berdasarkan kalimat yang 

mengandung kata tersebut. 

7. Adverbia keadaan yang tergolong onomatope dan mimesis ada yang 

hanya memiliki satu atau dua makna (baik, netral, atau jelek). 

Namun, ada juga yang memiliki tiga makna (baik, netral, atau jelek).  

8. Adverbia keadaan yang tergolong ke dalam satu golongan (suara, 

bunyi, dan kondisi), tidak berarti memiliki makna (baik, netral, atau 

jelek) yang sama.   

Pada akhirnya, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa pada 

dasarnya makna yang dikandung oleh adverbia keadaan pada sebuah 

kalimat dipengaruhi oleh makna kalimat secara keseluruhan.  
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Abstrak: Penelitian ini berjudul “Efektivitas Media Pengajaran 

DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Deskimasu 

Vol.1 dalam Meningkatkan Keterampilan Menyimak Mahasiswa 

Semester II FKIP UHAMKA” yang merupakan penelitian 

eksperimen dengan dua kelompok sampel yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui efektivitas penggunaan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Deskimasu Vol.1 

dalam meningkatkan keterampilan menyimak mahasiswa semester 

II dalam pembelajaran choukai. Sampel penelitian ini mahasiswa 

tingkat satu Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP 

UHAMKA. Instrumen penelitian ini adalah soal tes berupa pre-tes 

dan post-tes pada kelas ekperimen dan kelas kontrol dan 

pengambilan angket. Kelompok ekperimen adalah kelompok 

mahasiswa yang mendapat perlakuan penggunaan Media 

Pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo 

Deskimasu Vol.1 dalam pembelajaran choukai, sedangkan 

kelompok kontrol adalah kelompok mahasiswa yang tidak 

mendapat perlakuan Media Pengajaran DVD de Manabu Nihongo, 

Erin ga Chousen! Nihongo Deskimasu Vol.1 dalam pembelajaran 

choukai. Pengolahan data hasil pelaksanaan tes dilakukan dengan 

menggunakan SPSS untuk mengetahui validitas dan realibitas 

instrumen penelitian. Sedangkan pengolahan data angket dilakukan 

dengan interpretasi terhadap setiap jawaban mahasiswa setelah 

mengikuti pembelajaran choukai dengan menggunakan media 

pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo 

Deskimasu Vol.1.   

 

A. Pendahuluan 

Dalam mempelajari bahasa Jepang, pembelajar diwajibkan memiliki 

berbagai keterampilan berbahasa. Menurut Kobayashi (1998:60) yang 

dimaksud keterampilan berbahasa adalah suatu cara atau gaya untuk 

menggunakan bahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 
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dan menulis. Semua keterampilan itu disebut empat keterampilan 

berbahasa.  

Dalam pengajaran bahasa Jepang, pembelajar diharapkan dapat 

memiliki empat keterampilan berbahasa, salah satunya adalah choukai 

(menyimak). Dalam deskripsi matakuliah Program Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang FKIP UHAMKA tahun ajaran 2009/2010 disebutkan 

bahwa matakuliah choukai merupakan matakuliah yang menggunakan 

media audio visual sebagai sarana pembelajaran. Matakuliah ini bertujuan 

melatih keterampilan menyimak mahasiswa, tidak hanya mendengar saja 

tetapi juga dapat memahami isi pembicaraan dalam bahasa Jepang sejak 

tingkat dasar. Untuk memahami pembicaraan dalam bahasa Jepang 

dengan baik dan benar diperlukan keterampilan dalam mendengar dan 

menyimak pembicaraan tersebut. 

Banyak media pengajaran yang digunakan oleh pengajar dalam 

pengajaran menyimak bahasa Jepang dari tingkat dasar sampai tingkat 

atas, seperti Minna no Nihongo Tasuku 25, Mainichi Kikitori, dan lain 

sebagainya. Dalam pengajaran choukai biasa digunakan buku tersebut, 

karena dianggap sesuai dengan tingkat dasar. Tetapi semua buku ajar 

tersebut hanya mengandalkan pendengaran saja, sehingga pembelajar 

dituntut untuk dapat membayangkan situasi yang terjadi. 

Media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! 

Nihongo Dekimasu Vol.1 yang digunakan peneliti dalam pengajaran 

menyimak bahasa Jepang merupakan media pengajaran terbaru yang 

diterbitkan oleh The Japan Foundation pada tahun 2008. Hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menyimak mahasiswa 

tingkat dasar di Universitas Muhammadiyah PROF.DR.HAMKA. Selain 

itu untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dalam mendengar 

dan menyimak bunyi, kata, dan kalimat bahasa Jepang. Selain tujuan 

tersebut, mahasiswa diharapkan pula dapat mengkondisikan suatu 

percakapan dengan melihat gambar yang ada. Peneliti berharap para 

pembelajar dapat lebih cepat memahami percakapan yang diucapkan, dan 

tidak merasa bosan ketika pelajaran choukai. 

Menurut Tarigan (1993:19) menyimak adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak 

disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Sebagai 

aspek keterampilan berbahasa, mendengarkan merupakan suatu kegiatan 
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yang diperlukan dalam berkomunikasi antar anggota masyarakat. Suatu 

komunikasi dikatakan berhasil apabila pesan yang disampaikan 

pembicara dapat dipahami dengan baik oleh pendengar sesuai dengan 

maksud pembicara. Dengan demikian menyimak merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan 

manusia sehari-hari. 

Menyimak sangat fungsional dalam kehidupan manusia. Pengajaran 

bahasa, baik bahasa pertama ataupun bahasa kedua, berlandaskan juga 

pada keterampilan menyimak. Menyimak juga memperlancar 

keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak 

sangat penting dalam memperlancar komunikasi lisan. Menyimak adalah 

sarana ampuh dalam mengumpulkan informasi. 

Dalam model pembelajaran menyimak, proses komunikasi 

berlangsung melalui tiga media, yaitu: nonverbal ‘visual’, lisan ‘oral’, 

dan tulis ‘written’. Komunikasi lisan dan tulis sangat erat hubungannya, 

karena isi dan kegunaannya yang saling berkaitan. Dalam bahasa terdapat 

sejumlah satuan yang membutuhkan kedua-duanya, dan situasi-situasi 

lainnya yang membutuhkan dua bahkan tiga media yang telah diutarakan 

di muka. (Woolcatt dan Unuru dalam Tarigan, 1993: 19).  

Media pembelajaran merupakan suatu hal yang penting dalam 

menyampaikan pelajaran, sehingga pengajar harus memilih media 

pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan tujuan yang akan dicapai 

dalam proses belajar mengajar. Selain pemilihan bahan ajar yang tepat, 

media juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam belajar 

mengajar yang dapat membantu proses pengajaran. Dalam proses belajar 

mengajar, media mempunyai arti yang cukup penting karena merupakan 

alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran. Menurut Ahmadi (2004:89), media 

pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa sehingga mendorong proses belajar. 

Danasasmita (2009:88) membagi kegiatan belajar mengajar 

mendengar menjadi tiga tahap, yakni tahap persiapan yang merupakan 

tahapan awal sebelum melakukan latihan mendengar, hal-hal yang perlu 

dilakukan dalam pengajaran mendengar yaitu: (1) menjelaskan kepada 

pembelajar tujuan atau sasaran dari latihan mendengar yang akan 

diberikan, (2) memberitahu bagaimana cara mendengar, sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, (3) menerangkan hal-hal yang diperlukan 
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kaitannya dengan tema materi pembelajaran mendengar, (4) menerangkan 

kosakata, pola kalimat, dan ungkapan yang diperlukan dalam latihan 

mendengar. 

Tahap latihan (pelaksanaan) adalah tahap dilaksanakannya latihan 

mendengar. Latihan ini dapat dilakukan satu atau dua kali, bentuk latihan 

berupa pertanyaan atau memastikan jawaban. Tahap pasca latihan adalah 

tahap setelah kegiatan latihan dianggap cukup membuat pembeajar dapat 

menguasai materi pembelajaran, untuk meningkatkan keterampilan 

mendengar dan mengembangkan perbendaharaan kosakata serta pola 

kalimat atau ungkapan-ungkapan, pembelajar diberikan kesempatan untuk 

mendengarkan kaset. 

Permasalahan yang sering ditemui dalam pengajaran choukai adalah 

belum terbiasanya siswa dalam mendengar ucapan bahasa Jepang dan 

kurangnya mahasiswa dalam berinteraksi dengan orang Jepang. Hal inilah 

yang menjadi penghambat dalam penguasaan keterampilan berbahasa 

lainnya, bahkan ketika mahasiswa diwajibkan mengikuti tes kemampuan 

bahasa Jepang Nihongo Nouryouku Shiken. Serta penggunaan media yang 

hanya berfokus pada media audio, sehingga mahasiswa hanya sampai 

pada tahap mendengarkan, tetapi kurang menyimak apa yang 

disampaikan oleh pembicara. 

Ada lima penerapan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat pada 

kegiatan sisiwa dengan pendekatan komunikatif dalam mata kuliah 

choukai yakni belajar prediksi, belajar selective listening, belajar melalui 

film, belajar melalui lagu, dan belajar melalui drama. Bagi pembelajar 

yang jarang menemui kesempatan bicara dalam bahasa Jepang, melalui 

drama siswa dapat berkomunikasi seperti dalam situasi yang sebenarnya. 

Materi yang diajarkan dalam pembelajaran choukai antara lain mengenai 

ciri khas bahasa lisan, perbedaan bahasa sesuai dengan lawan bicara, dan 

struktur wacana yang ada dalam drama Jepang (Yuniarsih, 2008:36). 

 

B. Pembahasan 

1. Media Pengajaran 

1.1 Pengertian Media Pengajaran 

Mc-Luhan seorang ahli komunikasi, memberi batasan media yang 

sangat luas. Menurutnya media adalah semua saluran pesan yang dapat 

digunakan sebagai sarana komunikasi dari seseorang ke orang lain yang 

tidak dihadapannya (Wibawa dan Mukti 1993:7). Pada hakekatnya media 

merupakan sarana untuk memperpanjang atau memperluas kemampuan 
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manusia untuk merasakan sesuatu (mendengar, melihat, dan sebagainya). 

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa media dalam pengertian umum 

merupakan sarana komunikasi yang dapat menyalurkan informasi dari 

sumber informasi ke penerima informasi. 

Menurut Heinich (1996:8), media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Hamalik (1994:12) yang 

memberikan pengertian bahwa media pembelajaran adalah alat, metode, 

dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengektifkan komunikasi 

dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan media pengajaran yang tepat dapat menunjang 

efektifitas dan efesiensi dalam proses belajar mengajar. Menurut Ali 

(2004:89), media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (message), merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga mendorong 

proses belajar. Dalam hal ini Gagne dan Briggs (dalam Ali, 2004:89) 

menekankan betapa pentingnya media sebagai alat untuk merangsang 

proses belajar.  Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pengajaran 

bagaimanapun akan membantu kelancaran, efektivitas dan efisiensi 

pencapaian tujuan (Sumantri & Permana,1999: 174). 

 

1.2 Manfaat Media Pengajaran 

Pada umumnya hasil belajar siswa dengan menggunaka media 

pembelajaran akan lebih tahan lama sehingga kualitas pembelajaran 

mempunyai nilai tinggi, karena media pembelajaran meletakkan dasar-

dasar kongkrit untuk berpikir dan dapat mengurangi verbalisme. Media 

merupakan alat dalam meningkatkan minat dan daya tarik siswa dalam 

belajar. Untuk itu para pengajar harus memikirkan manfaat yang dapat 

diperoleh dari penggunaan media pengajaran. Menurut Sudjana (1990:2) 

manfaat media dalam proses pembelajaran, yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih 

dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuan pembeljaran lebih baik. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi tidak hanya berbentuk 

komunikasi verbal yaitu tuturan dari guru, sehingga siswa tidak 
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bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi guru dituntut 

mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelas yang sama. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab siswa tidak 

hanya mendengar uraian guru tapi juga melakukan aktivitas yang 

lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain 

sebagainya. 

Sadiman dalam Sudjianto (2009:89-90), membagi manfaat 

penggunaan media dalam suatu program pembelajaran secara lebih rinci 

sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, dan daya indera, seperti misalnya: 

a. Objek yang terlalu besar – bisa digantikan dengan realita, 

gambar, film bingkai, film, atau model; 

b. Objek yang kecil – dibantu dengan proyektor mikro, film 

bingkai, film, atau gambar; 

c. Gerak yang terlalu cepat atau terlalu lambat, dapat dibantu 

dengan timelapse atau high-speed photography; 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa 

ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto 

maupun secara verbal; 

e. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat 

disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, dan 

f. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, 

dan lain-lain) dapt divisualkan dalam bnetuk film, film bingkai, 

gambar, dan lain-lain. 

3. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan 

bervarisai dapat diatasi sifat pasif anak didik. Dalam hal ini media 

pendidikan berguna untuk: 

a. Menimbulkan kegairahan belajar. 

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak 

didik dengan lingkungan dan kenyataan. 

c. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan 

lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum 

dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka 

guru akan banyak mengalami kesulitan bilamana semuanya itu 
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harus diatasi sendiri. Apalagi bila latar belakang lingkungan guru 

dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan 

media pendidikan, yaitu dengan kemampuan dalam: 

a. Memberikan perangsang yang sama. 

b. Mempersamakan pengalaman. 

c. Menimbulkan persepsi yang sama. 

1.3 Macam-macam Media Pengajaran 

Pada umumnya hasil belajar siswa dengan menggunakan media 

pembelajaran akan lebih tahan lama sehingga kualitas pembelajaran 

mempunyai nilai tinggi, karena media pembelajaran meletakkan dasar-

dasar kongkrit untuk berpikir dan dapat mengurangi verbalisme. Menurut 

Djamarah (2006:124) media pengajaran dapat dilihat dari jenisnya, daya 

liputunya, dan bahan pembuatannya. Bila dilihat dari jenisnya, media 

dibagi ke dalam: 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, sperti radio, cassette recorder, dan piringan hitam. 

Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan 

dalam pendengaran. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera 

penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam 

seperti strip (film rangkai), foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. 

Ada pula media visul yang menampilkan gambar atau simbol yang 

bergerak seperti film bisu dan film kartun. 

c. Media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 

baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. 

Media ini terbagi lagi ke dalam dua jenis, yakni: 

a) Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam seperti bingkai suara, film rangkai suara dan 

cetak suara. 

b) Audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar bergerak seperti film suara dan kaset 

video. 

Dilihat dari daya liputnya, penggunaan media harus disesuaikan 

dengan tujuan dan manfaat kegunaannya, seperti: 

a) Media dengan daya liput luas dan serentak. 
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Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang 

serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam 

waktu yang sama, seperti: televisi dan radio. 

b) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. 

Media ini dalam penggunaannya ebutuhkan ruang dan tepat 

yang khusus seperti film, soubd slide, film rangkai yang harus 

menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 

c) Media untuk pengajaran individual. 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, yang 

termasuk dalam media ini adalah modul berprogram dan 

pengajaran melalui komputer. 

 

2. Media Audio Visual 

Penggunaan media audio visual dalam proses pembelajaran choukai 

diharapkan dapat mempertinggi proses dan hasil pembelajaran sehingga 

kompetensi ini benar-benar dikuasai siswa. Selain itu menjadikan proses 

pembelajaran lebih bervariasi dan menarik, karena dengan penggunaan 

media audio visual siswa tidak hanya dapat mendengar tetapi juga bisa 

melihat segala sesuatu yang disimaknya. 

Hastuti (2006:208) mengatakan, media audio visual merupakan media 

pembelajaran yang pemakaiannya dilakukan dengan cara diproyeksikan 

melalui arus listrik dalam bentuk suara dan gambar, seperti televisi, video, 

film, dvd, dan vcd. Melalui media ini seseorang tidak hanya dapat melihat 

atau mengamati sesuatu, melainkan sekaligus bisa mendengar segala 

sesuatu yang divisualisasikan 

Menurut Djamarah (2006:124-125), media audio visual adalah media 

yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena tidak hanya 

mengandalkan pendengaran atau penglihatan saja, tetapi penggabungan 

dari keduanya. Media audio visual terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Media audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara 

dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara, 

dan cetak suara. 

b. Media audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan kaset 

video. 
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3. DVD de Manabu Nihongo Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu 

Vol.1 

Bahan ajar ini diperuntukkan bagi para pembelajar tingkat awal. Pusat 

dalam bahan ajar ini berupa skrip (drama pendek bagi pembelajar). Tokoh 

utamanya adalah Erin yang telah mempelajari sedikit bahasa Jepang di 

negaranya. Di sekolah, di rumah, dan dimana pun di dalam kota 

menggunakan bahasa Jepang. Pertamakali tidak memiliki rasa percaya 

diri, tetapi perlahan meningkat setiapkali teringat hal 「にほんごででき

る」 . Kemudian perlahan-lahan dapat berbicara bahasa Jepang dan 

memiliki kepercayaan diri.  

Dalam media pengajaran ini dapat dipelajari banyak hal seperti 

kehidupan dan budaya Jepang. Banyak memasukkan gambar yang 

menarik pada layar. Selain dapat memahami kebiasaan Jepang dari jaman 

dahulu, juga dapat mempelajari kehidupan baru di Jepang. Dengan 

melihat skrip dan bagian-bagian lain pada layar gambar, ditemukan 

berbagai hal tentang Jepang. Kemudian membandingkan mana yang 

berbeda dengan anda dan negara anda, mana yang sama, mana yang 

menarik. 

 

4. Keterampilan Menyimak 

Pengertian menyimak menurut Akhadiah dalam Sutari, dkk (1998:19) 

ialah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang 

terkandung di dalamnya. Menurut Nurhadi (1995:339) definisi menyimak 

dibagi menjadi dua, yaitu menyimak dalam arti sempit yang mengacu 

pada proses mental pendengar yang menerima bunyi yang dirangsangkan 

oleh pembicara dan kemudian menafsirkan apa yang disimak. Sedangkan 

dalam pengertian yang luas menyimak mengacu pada proses bahwa si 

penyimak tidak hanya mengerti dan membuat penafsiran tentang apa yang 

disimaknya, tetapi lebih jauh dari itu dia berusaha melakukan apa yang 

dinformasikan oleh materi yang disimaknya. Sedangkan menurut Tarigan 

(1987:28), menyimak adalah suatu proses kegiatan menyimak lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak adalah suatu 

proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 
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mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas 

makna yang terkandung di dalamnya (Tarigan, 1991:4). 

Tarigan (1990:58), menyimak bukan hanya sebatas mendengar 

(hearing) saja, tetapi memerlukan kegiatan lainnya yakni memahami 

(understanding) isi pembicaraan yang disampaikan oleh si pembicara. 

Lebih jauh lagi diharapkan dalam menafsirkan (interpreting) butir-butir 

pendapat yang disimaknya baik tersurat maupun yang tersirat. Kegiatan 

selanjutnya dalam proses menyimak adalah kegiatan mengevaluasi 

(evaluating). 

Menyimak dapat juga diartikan sebagai memperhatikan baik-baik 

yang diucapkan atau dibaca orang (Pusbinbangsa, 1988:840). 

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat dirumuskan kemampuan 

menyimak itu adalah kemampuan, kesanggupan, kecakapan, siswa 

menerima dan memahami apa yang diucapkan atau dibaca orang lain. 

Urias (1987:21) juga memperjelas bahwa kemampuan menyimak 

merupakan proses belajar mengajar dan pembentukan kebiasaan yang 

terus-menerus. Seperti yang kemukakan Bloom yang berhubungan 

dengan aspek kognitif di dalam menyimak dapat berupa kemampuan 

menyimak tingkat ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi (Nurgiantoro, 1995:237).  

 

C. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

Tingkat keterampilan menyimak mahasiswa dalam mengikuti proses 

pengajaran choukai dapat diukur dengan menganalisis indikator-indikator 

variabel keterampilan menyimak bunyi ucapan, kosakata dan pemahaman 

kalimat. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian pada masing 

masing indikator variabel dengan membandingkan hasil pencapaian siswa 

melalui media pengajaran sebelum dan setelah menggunakan media 

pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo 

Dekimasu Vol.1. Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan analisis 

sebagai berikut: 

- Analisis secara deskriptif untuk masing-masing skor hasil pre-test dan 

post-test keterampilan menyimak mahasiswa untuk kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, yang selanjutnya analisis deskriptif tersebut dapat 

digunakan untuk memberikan gambaran umum keterampilan 

menyimak mahasiswa dalam pengajaran choukai. 

- Analisis perbedaan keterampilan menyimak mahasiswa dalam 

pengajaran choukai antara kelompok mahasiswa sebelum dan setelah 
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menggunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga 

Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1.  

 

Deskripsi Data Kelompok Kontrol 

Dari data skor pre-test keterampilan menyimak mahasiswa  untuk 

kelompok kontrol diperoleh rentang skor antara 20 sampai 32 dengan 

jumlah sampel sebanyak 17. Simpangan baku sebesar 3,474, rata-rata 

skor sebesar 25,76, median sebesar 26,00, modus sebesar 23. 

Sedangkan dari data skor post-test keterampilan menyimak 

mahasiswa untuk kelompok kontrol diperoleh rentang skor antara 21 

sampai 35 dengan jumlah sampel sebanyak 17. Simpangan baku sebesar 

3,983, rata-rata skor sebesar 28,65, median sebesar 28,00, dan modus 

sebesar 33. 

 

Deskripsi Data Kelompok Eksperimen 

Dari data skor pre-test keterampilan menyimak mahasiswa  untuk 

kelompok eksperimen diperoleh rentang skor antara 20 sampai 29 dengan 

jumlah sampel sebanyak 17. Simpangan baku sebesar 2,691, rata-rata 

skor sebesar 23,35, median sebesar 23, dan modus sebesar 23. 

Sedangkan dari data skor post-test keterampilan menyimak 

mahasiswa  untuk kelompok eksperimen diperoleh rentang skor antara 25 

sampai 36 dengan jumlah sampel sebanyak 17. Simpangan baku sebesar 

3,187, rata-rata skor sebesar 31,18, median sebesar 31,00, dan modus 

sebesar 28. 

 

Pengujian Persyaratan Analisis Data 

1. Pengujian Kenormalan Data 

Pengujian normalitas data hasil penelitian skor pre-test keterampilan 

menyimak mahasiswa untuk kelompok kelas kontrol dilakukan dengan uji 

Liliefors. Dari hasil perhitungan diperoleh harga Lhitung untuk hasil pre-

test kelompok kelas kontrol sebesar 0,1399. Sedangkan pengujian 

normalitas data hasil pre-test untuk kelompok kelas eksperimen diperoleh 

harga Lhitung sebesar 0,1992. Sedangkan harga Ltabel pada taraf signifikan α 

= 0,05 untuk n = 17 adalah 0,206. Setelah diperoleh nilai-nilai Lhitung 

maka selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan harga Ltabel. Karena 

Lhitung  pada kedua hasil pengujian di atas lebih kecil dari ( )71 , 05,0L , maka 

dapat disimpulkan bahwa data kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen untuk skor hasil pre-test berasal dari populasi yang 
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berdistribusi normal sehingga data hasil penelitian tersebut layak 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Sedangkan pengujian normalitas data hasil penelitian untuk skor post-

test keterampilan menyimak mahasiswa juga dilakukan dengan uji 

Liliefors. Dari hasil perhitungan diperoleh harga Lhitung untuk hasil post-

test kelompok kelas kontrol sebesar 0,094. Sedangkan pengujian 

normalitas data hasil post-test untuk kelompok kelas eksperimen 

diperoleh harga Lhitung sebesar 0,106. Sedangkan harga Ltabel pada taraf 

signifikan α = 0, 05 untuk n = 17 adalah 0,206. Setelah diperoleh nilai-

nilai Lhitung maka selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan harga 

Ltabel. Karena Lhitung  pada kedua hasil pengujian di atas lebih kecil dari 

( )71 , 05,0L , maka dapat disimpulkan bahwa data kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen untuk skor hasil post-test berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal sehingga data hasil penelitian tersebut layak 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

 

2. Pengujian Kehomogenan Varians (Ragam) Kelompok Sampel 

Pengujian kehomogenan Varians (ragam) kedua kelompok sampel 

dilakukan dengan uji Bartlett. Dari hasil perhitungan pada lampiran 13 

untuk pengujian kehomogenan varians (ragam) untuk skor hasil pre-test 

diperoleh harga 2 
hitung = 1,031. Sedangkan untuk skor hasil post-test 

diperoleh harga 2 
hitung = 0,790. 

Sedangkan Harga 2

tabel  yaitu 840,32

)1(95,0 =  pada taraf signifikansi α 

= 0,05. dengan dk = 1. Karena 
2

)1(95,0

2 840,3031,1  ==hitung  dan 

2

)1(95,0

2 840,3790,0  ==hitung  maka Ho diterima, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel mempunyai kondisi yang 

homogen.  

Karena kedua asumsi persyaratan pengujian hipótesis telah terpenuhi, 

maka selanjutnya dapat dilakukan análisis untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan keterampilan menyimak mahasiswa sebelum dan 

setelah menggunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin 

ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1. 
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Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Perbedaan antara Skor Pre-test Keterampilan Menyimak 

Mahasiswa pada Pengajaran Choukai Kelas Kontrol dan Skor Pre-

test Keterampilan Menyimak Mahasiswa pada Pengajaran Choukai 

Kelas Ekperimen  

Sebelum dilakukan analisis untuk melihat apakah terdapat perbedaan 

keterampilan mahasiswa semester II program studi Pendidikan Bahasa 

Jepang FKIP UHAMKA dalam menyimak pengajaran choukai sebelum 

dan setelah menggunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, 

Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1, terlebih dahulu dilakukan 

analisis terhadap tingkat keterampilan mahasiswa semester II program 

studi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA dalam menyimak 

pengajaran Choukai untuk kelas kontrol dan kelas eksperimennya dimana 

kelas eksperimennya belum diberikan perlakuan media pengajaran DVD 

de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1. 

Tingkat keterampilan mahasiswa semester II program studi 

Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA dalam menyimak pengajaran 

choukai untuk kelas kontrol dan kelas eksperimennya dimana kelas 

eksperimennya belum diberikan perlakuan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 dapat 

dianalisis dengan membandingkan akumulasi skor yang dicapai 

mahasiswa untuk masing-masing kelas. Akumulasi skor menyimak 

mahasiswa pada pengajaran Choukai diperoleh melalui proses evaluasi 

pengajaran yaitu dengan memberikan pre-test pada masing-masing kelas 

tersebut.  

Untuk melasanakan proses analisa tersebut maka digunakan metode 

Paired Sampel T-Test (Uji-t). Dari hasil proses analisa maka dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

 

Tabel  

Hasil Analisis Paired Sample T-Test Menyimak untuk Pre-test kedua 

kelompok sampel 
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Dari hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa skor keterampilan 

menyimak mahasiswa semester II Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jepang untuk kelas kontrol rata-rata (Pre-test) = 25,76 dan  rata-rata pre-

test kelas eksperimen = 23,35. Bila dibandingkan rata-rata keterampilan 

menyimak mahasiswa untuk kelas kontrol dan kelas ekperimen 

menunjukkan perbedaan kemampuan kedua kelas tersebut dalam 

menyimak pengajaran choukai tidak berbeda jauh. Adapun hubungan 

korelasi antara keterampilan menyimak mahasiswa kelas kontrol dan 

kelas eksperimen sebesar = 0,959 dengan nilai signifikan korelasi-p = 

0,000 < p = 0,05. Jadi, angka ini menunjukan bahwa terdapat korelasi 

antara nilai keterampilan menyimak mahasiswa pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, dimana kelas eksperimennya belum diberikan 

perlakuan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga 

Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1. 

  

Paired Samples Statistics

25.76 17 3.474 .842

23.35 17 2.691 .653

Pretes Skor Keterampilan

Menyimak Mahasiswa

Kelas Kontrol

Pretes Skor Keterampilan

Menyimak Mahasiswa

Kelas Eksperimen

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

Paired Samples Correlations

17 .959 .000

Pretes Skor Keterampilan

Menyimak Mahasiswa

Kelas Kontrol & Pretes

Skor Keterampilan

Menyimak Mahasiswa

Kelas Eksperimen

Pair

1

N Correlation Sig.
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2. Analisis Perbedaan antara Skor Keterampilan Menyimak 

Mahasiswa pada Pengajaran Choukai Sebelum dan Setelah 

Menggunakan Media Pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin 

ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1. 

Tingkat keterampilan mahasiswa semester II Program Studi Bahasa 

Jepang FKIP UHAMKA dalam menyimak pengajaran choukai dapat 

dianalisis dengan membandingkan akumulasi skor yang dicapai 

mahasiswa sebelum dan setelah menggunakan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1. 

Akumulasi skor menyimak mahasiswa pada pengajaran Choukai 

diperoleh melalui proses evaluasi pengajaran yaitu dengan memberikan 

tes kepada masing-masing kelompok sampel. Skor yang dicapai siswa 

sebelum dan setelah menggunakan media pengajaran DVD de Manabu 

Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 terlampir dalam 

lampiran 16. 

Untuk melaksanakan proses analisis tersebut maka digunakan metode 

Paired Sampel T-Test (Uji-t). Dari hasil proses analisis maka dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 

 

Tabel  

Hasil Analisis Paired Sample T-Test Keterampilan Menyimak Mahasiswa 

dengan dan tanpa menggunakan media pengajaran DVD de Manabu 

Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 

 
 

Paired Samples Statistics

28.65 17 3.983 .966

31.18 17 3.187 .773

Postes Skor

Keterampilan Menyimak

Mahasiswa Tanpa

Menggunakan Media

Pengajaran DVD

Postes Skor

Keterampilan Menyimak

Mahasiswa Dengan

Menggunakan Media

Pengajaran DVD

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean
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Dari hasil output analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa skor  

keterampilan mahasiswa dalam menyimak pengajaran choukai tanpa 

digunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga 

Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 memiliki  rata-rata = 28,65. 

Sedangkan rata-rata skor keterampilan mahasiswa dalam menyimak 

pengajaran choukai dengan menggunakan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 sebesar 

31,18. Hal ini bila dibandingkan antara skor keterampilan rata-rata 

mahasiswa yang tidak menggunakan media pengajaran DVD de Manabu 

Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 dengan skor 

keterampilan rata-rata mahasiswa yang menggunakan media pengajaran 

DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 

menunjukan bahwa terjadi kenaikan sebesar 2,53 dengan selisih standar 

error dari kedua rata-rata tersebut sebesar 0,193. Adapun hubungan 

korelasi antara keterampilan menyimak kelompok mahasiswa yang tidak 

menggunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga 

Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 dengan kelompok mahasiswa yang 

menggunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga 

Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 sebesar 0,985. Nilai koefisien 

Paired Samples Correlations

17 .985 .000

Postes Skor

Keterampilan Menyimak

Mahasiswa Tanpa

Menggunakan Media

Pengajaran DVD &

Postes Skor

Keterampilan Menyimak

Mahasiswa Dengan

Menggunakan Media

Pengajaran DVD

Pair

1

N Correlation Sig.
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korelasi r = 0,985 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

kuat antara keterampilan kelompok mahasiswa dalam menyimak 

pengajaran choukai yang tidak menggunakan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 dengan 

kelompok mahasiswa yang menggunakan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 dengan 

nilai signifikan korelasi-p = 0,00.  

Keterampilan mahasiswa dalam menyimak pengajaran choukai 

dengan menggunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin 

ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 bergantung pada keterampilan 

awal ketika mendapat pengajaran dengan tanpa menggunakan media 

tersebut. Jika kemampuan awal ketika mendapatkan pengajaran tanpa 

media tersebut baik maka ketika diajarkan dengan media pengajaran 

DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 

akan menjadi semakin baik. 

Untuk lebih memastikan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-

rata skor keterampilan menyimak mahasiswa dengan dan tanpa 

menggunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga 

Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1  maka dilakukan pengujian hipotesis 

yang berbunyi sebagai berikut : 

H0 :    Keterampilan menyimak mahasiswa semester II pada Program 

Studi Bahasa jepang FKIP UHAMKA pada pengajaran choukai 

yang diajarkan dengan menggunakan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 

sama dengan keterampilan menyimak mahasiswa yang tidak 

diajarkan dengan menggunakan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 

H1  :   Keterampilan menyimak mahasiswa semester II pada Program 

Studi Bahasa jepang FKIP UHAMKA pada pengajaran Choukai 

yang diajarkan dengan menggunakan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 

lebih tinggi daripada keterampilan menyimak mahasiswa yang 

tidak diajarkan dengan menggunakan media pengajaran DVD de 

Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 

Tampak pada tabel 7 untuk Paired sampel test bahwa nilai t-hitung 

sebesar -10,353 dengan nilai signifikansi-p sebesar 0,000. Karena nilai 

signifikansi-p < 0,05 maka H0 ditolak sehingga disimpulkan bahwa 

keterampilan menyimak mahasiswa semester II pada Program Studi 
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Bahasa jepang FKIP UHAMKA pada pengajaran choukai yang diajarkan 

dengan menggunakan media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin 

ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 lebih tinggi daripada keterampilan 

menyimak mahasiswa yang tidak diajarkan dengan menggunakan media 

pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo 

Dekimasu Vol.1.  

Selain itu dengan adanya kenaikan rata-rata skor keterampilan 

mahasiswa dalam menyimak pengajaran Choukai sebesar 2,53 ini 

disimpulkan bahwa penggunaan media pengajaran DVD de Manabu 

Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo Dekimasu Vol.1 lebih efektif dalam 

meningkatkan keterampilan menyimak mahasiswa dalam pengajaran 

choukai pada Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA. 

 

D. KESIMPULAN  

Evaluasi terhadap keterampilan mahasiswa dalam mengikuti 

pengajaran choukai dapat dilakukan berdasarkan indikator variabel 

tingkat keterampilan menyimak bunyi ucapan, kosakata, dan pemahaman 

kalimat. Untuk memperoleh peningkatan keterampilan menyimak 

mahasiswa pada pelajaran choukai akan lebih efektif jika menggunakan 

media pengajaran DVD de Manabu Nihongo, Erin ga Chousen! Nihongo 

Dekimasu Vol.1 jika dibandingkan tidak menggunakan media pengajaran 

tersebut. Penggunaan media pengajaran dengan menggunakan DVD lebih 

efektif jika dilakukan sejak mahasiswa tingkat dasar, untuk membiasakan 

mereka menyimak bunyi ucapan, kosakata, dan pemahaman kalimat. 

Dengan menggunakan metode media pengajaran mampu meningkatkan 

daya tarik mahasiswa dalam belajar pelajaran choukai. Selain 

mempelajari bahasa, dalam DVD ini juga memberikan gambaran tentang 

kehidupan, budaya, dan kebiasaan bagi pembelajar asing di Jepang.  
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KAIDAH PEMENDEKAN KATA (SHOURYAKUGO) 
BAHASA JEPANG: TELAAH RAGAM BAHASA IKLAN 

DALAM MAJALAH TRENDY 
 

Rita Susanti dan Synthia Damayanti 

(Universitas Nasional, Jakarta) 

 
Abstrak: Pada bahasa Jepang, kata-kata yang digunakan , selain 

dari bahasa Jepang sendiri juga ada Kango dan Gairaigo, yaitu 

kata-kata yang berasal dari bahasa asing di luar bahasa Cina dan 

sudah masuk ke dalam bahasa Jepang. Penggunaan gairaigo 

bervariasi, dapat ditemukan dalam percakapan sehari-hari dan 

juga dalam bahasa iklan. Dalam bahasa iklan penggunaan 

gairaigo ada yang digunakan secara utuh dan ada juga dengan 

pemendekan kata. Pemendekan kata dapat terbentuk dari kata 

tunggal dan kata majemuk. Kekhususan lain dari pemendekan kata 

dilakukan dengan menggunakan haku. Pemendekata kata tersebut 

membentuk pola-pola khusus. Kata yang terbentu menjadi dua haku, 

tiga haku, empat haku, dan lima haku yang berasal dari kata 

tunggal dan kata majemuk yang berhaku empat, lima, enam, tujuh, 

delapan, sembilan, dan sepuluh. Pemendekan kata dapat terbentuk 

dari haku pertama maupun haku terakhir. 

 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan media baik itu elektronik maupun non-elektronik 

sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa. Sekarang ini banyak 

dijumpai penggunaan bahasa yang berbeda dari yang sudah ada. Sebut 

saja ada satu iklan yang menggunakan kata “PeDe” untuk menyatakan 

percaya diri. Hal itu dilakukan oleh suatu perusahaan agar pembaca, 

penonton, maupun pendengar mau memperhatikan dan bahkan membeli 

produk mereka. Bahasa menurut Chaer (2004:32)  adalah suatu lambang 

bunyi bersifat arbiter, digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk 

bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. 

 Beragamnya rumpun bahasa yang ada di dunia menghasilkan 

ragam bahasa yang berbeda.  Ketika pengguna satu bahasa berinteraksi 

dengan pengguna bahasa lain ada kalanya terjadi  kontak budaya yang 

mengakibatkan adanya peminjaman kata. Orang Jepang pada umumnya 

bersikap positif terhadap bahasa Inggris, sehingga banyak di dalam 

kosakata bahasa Jepang dimasukkan kata-kata yang berasal dari bahasa 

Inggris, tidak terkecuali dalam iklan sebuah produk.  Pengguna lebih dari 
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satu bahasa atau kode dalam suatu wacana menurut pola-pola yang masih 

belum jelas disebut  Campur Kode code mixing (Ohoiwutun,1997:69). 

Akan tetapi, pada penelitian ini hanya akan dibahas mengenai 

kata-kata asing yang muncul dalam sebuah iklan. Kata-kata asing yang 

berasal dari bahasa Inggris dalam bahasa Jepang dikelompokkan ke dalam 

外来語 gairaigo, yaitu bahasa yang berasal dari negara lain  yang masuk 

ke dalam bahasa Jepang. yang berbeda dengan 漢語 kango, yaitu kata-

kata asing yang berasal dari China.Walaupun bahasa China adalah bahasa 

yang berasal dari luar Jepang tetapi tidak termasuk ke dalam gairaigo 

karena  menggunakan huruf kanji. 

Kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris digunakan dalam 

iklan suatu produk, baik itu iklan televeisi maupun media cetak bertujuan 

untuk mempermudah orang Jepang mengingat menghafal kosakata 

tersebut. Selain itu, kata-kta yang digunakan juga dipendekkan.  Peneltian 

akan terfokus pada kaidah pemnedekan kata  dalam ragam bahasa iklan 

yang terdapat dalam iklan majalah Trendy tahun 2006 dan 2007. 

 

2. Nosi Gairaigo 外来語 

Gairaigo adalah kata yang sudah diakui keberadaannya dalam 

bahasa Jepang, berikut ini beberapa pengertian tentang gairaigo. 

Kawamoto (1989:61-62) yang termasuk dalam gairaigo adalah kata–kata 

yang berasal dari bahasa negara–negara Eropa dan Amerika, yang 

penulisannya ditandai dengan huruf katakana.Pelafalannya pun berbeda 

dengan bahasa aslinya karena sudah disesuaikan dengan pelafalan orang 

Jepang. 

 Lebih lanjut, Umetaka Minoru (1963:10) men definisi gairaigo 

sebagai berikut. 

外来語とは，他国語の語句（ほかの言語体系中の資

料）を、自国語の中に借り入れて、その使用が社会

的慣習化したもののことである。 

‘Gairaigo adalah kata-kata yang berasal dari bahasa 

negara asing (data yang terdapat pada sistem linguistik 

bahasa lain) yang dipinjam lalu dimasukan ke dalam 

bahasa Jepang dan penggunaannya telah menjadi 

kebiasaan di dalam masyarakat.’  

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gairaigo 

adalah kata-kata yang dipinjam dari bahasa asing yang kemudian 
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masuk ke dalam bahasa Jepang, pelafalannya disesuaikan dengan 

kebiasaan masyarakat Jepang, dan ditulis dengan menggunakan huruf 

katakana 

 

3. Pemendekaan Kata 省略語 shuuryakugo 

Pemendekan adalah proses pelesapan atau penghilangan bagian-

bagian kata dasar sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi tidak 

mengalami perubahan makna. Hal itu tertulis juga dalam Nihongo 

Daijiten (1989:965) 一部分を省く。省いて簡単にする  ‘Hal yang 

dipermudah karena adanya penghilangan satu bagian.’ 

Pada bahasa Jepang pemendekan kata melibatkan haku. Haku 

adalah waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah satuan ucap 

yang dihitung dengan tepukan tangan. Misalnya kata アパート terdiri 

atas empat haku, yaitu  「ア」 + 「パ」＋「－」＋「ト」yang berasal 

dari kata apartment ‘apartemen’yang sudah mengalami pemendekan dari 

kata アパートメント. Haku berbeda dengan suku kata atau silabel,  suku 

kata adalah struktur yang terjadi dari satu atau urutan fonem yang yang 

merupakan konstituen kata, seperti kata “anak” terdiri atas dua silabel, 

yaitu  a + nak. 

Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam penghitungan haku 

dalam  kata bahasa Jepang adalah kata yang diakhiri dengan bunyi sengau  

ん( n), っ(bunyi hambat, tsu kecil), dan 長音 (bunyi panjang, chouon). 

Ketiga bunyi tersebut akan memakan waktu lebih banyak ketika 

dilakukan pengucapan, maka dihitung dengan satu haku. 

Berikut ini penggolongan pemendekan kata dalam buku gairaigo 

no keisei to sono kyouiku.(1990:12-16) 

 

3.1 Kata Tunggal 

Pemendekan kata pada kata tunggal yang diperoleh dari dua, tiga, dan 

empat haku pertama. 

3.1.1  Kata dengan Dua Haku 

Pemendekan kata dua haku pertama pada kata tunggal. Seperti contoh 

berikut ini 

1) ビル,  berasal dari kata   ビルディング building ’gedung’ 

2) チョコ, berasal dari kata チョコレート chocolate ‘coklat’ 

3) ロケ, berasal dari kata ロケーション location ‘lokasi’ 
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4) スト , berasal dari kata  ストライク  strike  (istilah dalam 

softball) 

 

3.1.2 Kata dengan Tiga Haku 

Pemendekan kata yang diambil dari tiga haku pertama pada kata 

tunggal. Seperti contoh berikut. 

1) アニメ, berasal dari kata アニメーション animation ‘animasi’ 

2) バスケ, berasal dari kata  バスケットボール basket ball ‘bola 

basket’ 

3) トイレ, berasal dari kata トイレット toilet ‘toilet’ 

4) ダイヤ, berasal dari kata  ダイヤモンド diamond ‘berlian’ 

3.1.3  Kata dengan Empat Haku 

Pemendekan kata yang diambil dati empat haku pertama pada kata 

tunggal. Seperti contoh berikut. 

1)    オートマ, berasal dari kata オートマチック automatic ‘otomatis’ 

2) エアロビ, berasal dari kata エアロビクス aerobics ‘erobik’ 

3) ハンカチ, berasal dari kata ハンカチーフ handkerchief ‘sapu 

tangan’ 

 4) イラスト, berasal dari kata イラストレーション illustration 

‘ilustrasi’ 

 

3.2  Kata Majemuk 

Pemendekan kata pada kata majemuk diambil dari dua haku pertama 

dari masing-masing kata pembentuknya sehingga menghasilkan empat 

haku. Seperti contoh berikut. 

1) アメフト, berasal dari kata アメリカンフットボール American 

Football ‘sepak bola gaya Amerika’  

2) エアコン , berasal dari kata  エアコンディショナー  air 

conditioner ‘pendingin  

Ruangan’ 

3) ハイテク, berasal dari kata ハイテクノロジー high technology 

‘tehnologi tingkat tinggi’ 

4) ラジカセ , berasal dari kata ラジオカセット  radio cassette 

‘ radio kaset’ 
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4. Bahasa Iklan 

Iklan menurut Shadly (1982:1376) adalah pesan yang disampaikan 

oleh perorangan, kelompok perusahaan atau badan pemerintahan dalam 

sautu harian, penerbitan berkala, atau barang cetakan yang diedarkan 

secara luas atas dasar kontrak pembayaran. Dalam iklan terdapat 

penggunaan bahasa berupa kata, frase, maupun kalimat. 

Iklan itu sendiri terdiri atas empat elemen pembentuk. Apabila 

salah satu dari empat elemen pembentuk itu hilang, maka iklan itu tidak 

dapat terbentuk. Elemen yang pertama adalah informasi, yaitu informasi 

yang merupakan rahasia perusahaan atau informasi mentah yang akan 

menjadi inti dasar iklan. Elemen kedua adalah sasaran, kepada siapa iklan 

itu ditujukan. Ketiga adalah media iklan, melalui media apa iklan itu 

disampaikan dan yang terakhir adalah ekspresi (teknik pengungkapan 

iklan). Berdasarkan hal itu, dapat terlihat bahwa bahasa menjadi alat 

bantu utama untuk menyampaikan pesan iklan kepada masyarakat. 

 

5. Analisi Pemendekan Kata 

Pemendekan kata dalam bahasa, Jepang khususnya yang berasal 

dari bahasa Inggris berdasarkan teori yang telah disebutkan di atas 

terbentuk  dari haku yang berada di depan pada kata tunggal dan haku 

yang berada di depan dua kata dasar pembentuk kata majemuk. Akan 

tetapi, pada data ditemukan haku yang terbentuk dari haku yang berada di 

bagian belakang. Pada analisis kaidah akan digunakan tanda [〇] untuk 

menunjukkan haku, tanda [ / ] digunakan untuk membatasi kata dasar 

pada kata majemuk, dan  tanda [〇] untuk menunjukkan pemendekan 

haku. 

 

6.1   Kata Tunggal 

6.1.1   Pemendekan Kata dari KataTunggal Empat Haku 

Data 1 

写真のブレや荒れを自動的に抑える新ルミックス。 

(Trendy edisi Oktober, 2006:135) 

‘Lumix baru, menangkap gambar secara otomatis tanpa membuat 

foto menjadi pecah dan terlihat kasar’. 

Data 1 berasal dari iklan kamera digital bermerk Lumix. Pada kata 

yang digarisbawahi ブレ (bure) telah mengalami pemendekan dua haku 

pertama dari kata ブレ一ク yang berjumlah empat haku. Pemendekan 

tersebut disesuaikan dengan bahasa Inggris ‘break’ berdasarkan 
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pengucapan sukukatanya /breik/. Lalu  disesuaikan penulisannya dengan 

sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi bure/eku yang dipendekan 

menjadi bure. Bure tersebut berfungsi mengurangi efek geteran pada 

tangan dan kepekaan lensa kamera yang tinggi untuk pencegahan hasil 

foto yang melebar 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

             〇〇〇〇             ＝      〇〇 ＋  〇〇 

             ブ,レ,一,ク    ＝  ブレ  ＋ 一ク 

            Kata tunggal yang terdiri atas empat haku dapat dipendekkan 

menjadi dua haku dan menyisakan dua haku berikutnya. 

 

6.1.2  Pemendekan Kata dari KataTunggal Lima Haku 

Data 2 

チョコはバレンタインにもらうものだけではない。 

(Trendy edisi Februari, 2006:176-177) 

‘coklat bukan hanya makanan yang diterima pada saat valentine.’ 

Data 2 berasal dari iklan kuliner pada Cafe Oriol Balaguer yang 

terletak di Tokyo yang menyuguhkan berbagai menu makanan dan 

minuman dengan bahan dasar yang terbuat dari coklat. Pada kata yang 

digarisbawahi チョコ (choko) telah mengalami pemendekan dua haku 

pertama dari kataチョコレート yang berjumlah lima haku. Pemendekan 

tersebut disesuaikan dengan bahasa Inggris ‘chocolate’ berdasarkan 

pengucapan sukukatanya /’cak(ə)lət/. Lalu  disesuaikan penulisannya 

dengan sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi chokoreeto yang 

dipendekan menjadi choko.  

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

    〇〇〇〇〇         ＝  〇〇  ＋ 〇〇〇 

   チョ,コ,レ,ー,ト     ＝  チョコ ＋ レート 

Kata tunggal yang terdiri atas lima haku dapat dipendekan menjadi 

dua haku dan menyisakan tiga haku berikutnya. 

 

Data 3 

大人は懐かしい「詳説日本史」DS のソフトで登場する。 

(Trendy edisi Juli, 2007:101) 
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‘Bagi orang dewasa yang menginginkan “penjelasan sejarah Jepang 

secara terperinci”, telah hadir software DS.’ 

Data 3 berasal dari iklan Nintendo DS, yang dilengkapi dengan 

pelajaran bahasa Jepang beserta pengetahuan mengenai sejarah Jepang  

dan juga permainan Teka Teki Silang (cross word). Pada kata yang 

digarisbawahi  ソフト(sofuto)  telah mengalami pemendekan tiga haku 

pertama dari kata ソフトウェア yang berjumlah lima haku. Pemendekan 

tersebut disesuaikan dengan kata dalam bahasa Inggris ‘software’ 

berdasarkan pengucapan sukukatanya /’soft’wær/, lalu disesuaikan 

penulisannya dengan sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi sofuto/wea 

yang dipendekan menjadi sofuto sehingga tersisa dua haku. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

  〇〇〇〇〇          ＝  〇〇〇  ＋  〇〇 

     ソ,フ,ト,ウェ,ア          ＝  ソフト     ＋    ウェア 

Kata tunggal yang terdiri dari lima haku dapat dipendekan menjadi 

tiga haku dan menyisakan dua haku berikutnya. 

 

Data 4 

 政局のことではなく、家庭向けファクスの話だ。 

(Trendy edisi Oktober, 2007:123) 

‘Bukan pembicaraan tentang politik, melainkan pembicaraan tentang 

mesin faks yang biasa digunakan dalam rumah tangga.’ 

Data 4 berasal dari iklan mesin faks yang bermerk NEC. Yang dapat 

menerima surat atau e-mail dari handphone dan laptop. Pada kata yang 

digarisbawahi ファクス (fakusu) telah mengalami pemendekan tiga haku 

pertama dari kata ファクシミリ yang berjumlah lima haku. Pemendekan 

tersebut disesuaikan dengan kata dalam bahasa Inggris ‘facsimile’ 

berdasarkan penulisan sukukatanya /fæk’siməlie/, lalu disesuaikan 

penulisannya dengan sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi fakushi/miri 

yang dipendekan menjadi fakusu sehingga tersisa dua haku.  

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

  〇〇〇〇〇      ＝  〇〇〇  ＋  〇〇 

  ファ,ク,シ,ミ,リ       ＝  ファクシ ＋     ミリ 

Kata tunggal yang terdiri atas lima haku dapat dipendekan menjadi 

tiga haku dengan menyisakan dua haku berikutnya. Namun, pada akhir 
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kata yang dipendekanファクシ fakushi terjadi perubahan bunyi dari シ

shi menjadi ス su, hal ini disebabkan sistem pelafalan Jepang .   

 

6.1.3 Pemendekan Kata dari Kata Tunggal Enam Haku 

Data 5 

消費者のエコへの関心は高い。 

(Trendy edisi November, 2007:72) 

‘perhatian konsumen pada sesuatu yang ekonomis sangat tinggi.’ 

Data 5 berasal dari iklan kepedulian terhadap lingkungan hidup 

dengan menggunakan tas ekonomis （エコバッグ）guna mengurangi 

sampah yang berasal dari kantong plastik yang biasa digunakan untuk 

berbelanja. Pada kata yang digarisbawahi エコ (eko) telah mengalami 

pemendekan dua haku pertama dari kata エコノミスト yang berjumlah 

enam haku. Pemendekan tersebut disesuaikan dengan bahasa Inggris 

‘economist’ berdasarkan pengucapan sukukatanya /i’kanəmist/.  Lalu 

disesuaikan penulisannya dengan sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi 

eko/nomisuto yang dipendekan menjadi eko. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

  〇〇〇〇〇〇      ＝  〇〇  ＋  〇〇〇〇 

  エ,コ,ノ,ミ,ス,ト    ＝      エコ       ＋          ノミスト 

Kata tunggal yang terdiri atas enam haku dapat dipendekan menjadi 

dua haku dan menyisakan emapat haku berikutnya. 

 

Data 6 

アルミみずがめ 350 ml 専用。  

(Trendy edisi April, 2006:83) 

‘Telah diciptakan tempat air yang terbuat dari aluminium dengan 

ukuran 350 ml. 

Data 6 berasal dari iklan bir kalengan yang bermerk Asahi. 

Perusahaan bir itu menciptakan sebuah robot yang berfungsi sebagai 

lemari es untuk menyimpan bir tersebut. Robot itu dapat berbicara, 

menuangkan bir ke dalam gelas, dan juga wadahnya dapat menampung 

350 ml air yang terbuat dari aluminium. Namun, bir itu hanya boleh 

dikonsumsi oleh orang yang berusia 20 tahun ke atas. Pada kata yang 

digarisbawahi  アルミ  (arumi) telah mengalami pemendekan tiga haku 

pertama dari kata ア ル ミ ニ ウ ム  yang berjumlah enam haku. 
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Pemendekan tersebut disesuaikan dengan kata dalam bahasa Inggris 

‘alluminium’ berdasarkan penulisan sukukatanya /ə’luwmənəm/, lalu 

disesuaikan penulisannya dengan sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi 

arumi/niumu yang dipendekan menjadi arumi sehingga tersisa tiga haku. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

 〇〇〇〇〇〇      ＝  〇〇〇  ＋  〇〇〇 

 ア,ル,ミ,ニ,ウ,ム    ＝   アルミ   ＋  ニウム 

Kata tunggal yang terdiri atas enam haku dapat dipendekan menjadi 

tiga haku dan menyisakan tiga haku berikutnya. 

 

6.1.4  Pemendekan Katadari Kata Tunggal Tujuh Haku 

Data 7 

ドラ旅パックは、高速道路会社と旅行会社の強力コラボで誕

生。 

(Trendy edisi Desember, 2007:18) 

‘Paket perjalanan dengan menggunakan mobil, melahirkan kerjasama 

antara biro perjalanan wisata dengan perusahaan jalan tol.’ 

Data 7 berasal dari iklan peluncuran paket dari perusahaan perjalanan 

dengan mobil yang bekerjasama dengan perusahaan jalan tol. Dengan 

adanya paket perjalanan ini, maka tamasya dengan mobil menjadi lebih 

praktis dan murah. Pada kata yang digarisbawahi コラボ (korabo) telah 

mengalami pemendekan tiga haku pertama dari kata コラボレーション 

yang berjumlah tujuh haku. Pemendekan tersebut disesuaikan dengan kata 

dalam bahasa Inggris  ‘collaboration’ berdasarkan pengucapan 

sukukatanya /kə’læbə’reisyən/, lalu  disesuaikan penulisannya dengan 

sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi korabo/reeshon yang dipendekan 

menjadi korabo sehingga tersisa empat haku.  

 Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

        〇〇〇〇〇〇〇    ＝  〇〇〇  ＋  〇〇〇〇 

       コ,ラ,ボ,レ,ー,ショ,ン  ＝   コラボ           +       レーション 

Kata tunggal yang terdiri atas tujuh haku dapat dipendekan menjadi 

tiga haku dan menyisakan empat haku berikutnya. 
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Data 8 

ビジネス、ネットに強い通信端未としては平均点的。 

(Trendy edisi Januari. 2006:31) 

‘Sebagai tombak komunikasi pada jaringan bisnis, masih bernilai 

rata-rata.’ 

Data 8 berasal dari iklan handphone yang bermerk keisera (京セラ). 

Handphone ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti radio, televisi, dan 

GPS (Global Positioning System). Namun, keunggulan tersebut tidak 

mendukung pebisnis yang memerlukan fitur internet pada handphonenya, 

sehingga sebagai alat komunikasi tersebut dinilai masih tergolong rata-

rata. Pada kata yang digarisbawahi  ネット (netto) telah mengalami 

pemendekan tiga haku terakhir dari kata インターネット  yang 

berjumlah tujuh haku. Pemendekan tersebut disesuaikan dengan kata 

dalam bahasa Inggris ‘internet’ berdasarkan pengucapan sukukatanya 

/intər’net/, lalu disesuaikan penulisannya dengan sistem pelafalan bahasa 

Jepang menjadi intaa/netto yang dipendekan menjadi netto sehingga 

tersisa empat haku. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

  〇〇〇〇〇〇〇         ＝  〇〇〇〇  ＋ 〇〇〇  

       イ,ン,タ,ー,ネ,ッ,ト   ＝   インター       ＋    ネット 

Kata tunggal yang terdiri atas tujuh haku dapat dipendekan dengan 

mengambil tiga haku yang ada padi bagian akhir  dan menyisakan empat 

haku pertama. 

 

6.1.5  Pemendekan Kata dari Kata Tunggal Delapan Haku 

Data 9 

         12 セグの受信感度は良好で、エリアを外れでも自動で中継局

を探す機能は、他社にはなく便利。 

(Trendy edisi Oktober, 2007:56) 

‘kepekaan penerimaan pesan dengan pembagian 12 segmen pada alat 

ini memuaskan, karena berfungsi mencari pusat siaran secara 

otomatis walaupun berada di luar area. Di daerah pun tidak masalah, 

praktis.’ 

Data 9 berasal dari iklan sebuah alat navigasi pada mobil bermerk 

Pioneer Carrozzeria AVIC-VHO99G. Alat navigasi itu juga terdapat slot 

untuk DVD, sehingga juga dapat digunakan untuk menonton film dan 
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mendengarkan musik pada CD. Pada kata yang digarisbawahi セグ(segu) 

telah mengalami pemendekan dua haku pertama dari kata セグメンテー

ション yang berjumlah delapan haku. Pemendekan tersebut disesuaikan 

dengan bahasa Inggris ‘segmentation’ berdasarkan pengucapan 

sukukatanya /seg’mənteisyən/. Lalu  disesuaikan penulisannya dengan 

sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi segu/menteeshon yang 

dipendekan menjadi segu. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

〇〇〇〇〇〇〇〇         ＝ 〇〇  ＋ 〇〇〇〇〇〇 

     セ,グ,メ,ン,テ,ー,ショ,ン  ＝   セグ   ＋ メンテーション 

Kata tunggal yang terdiri atas delapan haku dapat dipendekkan 

dengan mengambil dua haku pertama dan menyisakan enam haku 

berikutnya. 

 

Data 10 

SD メモリーカードスロット搭載で、カンタンモバイルプレゼ

ン。 

(Trendy edisi Mei, 2006:120) 

‘Dapat melakukan presentasi dengan mudah, dengan memuat kartu 

memori stik SD pada slotnya.’ 

Data 10 berasal dari iklan SD Projector yang bermerk Panasonic. 

Alat tersebut dapat mempresentasikan data yang berasal dari kamera 

digital maupun laptop dengan memasukkan kartu memori SD pada slot 

atau tempat kartu memori tersebut. Pada kata yang digarisbawahi プレゼ

ン(purezen) telah mengalami pemendekan empat haku pertama dari kata 

プレゼンテーション yang berjumlah delapan haku. Pemendekan 

tersebut disesuaikan dengan kata dalam bahasa Inggris ‘presentation’ 

berdasarkan penulisan sukukatanya /’prezən’teisyən/, lalu  disesuaikan 

penulisannya dengan sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi 

purezen/teeshon yang dipendekan menjadi purezen sehingga tersisa empat 

haku.  

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

  〇〇〇〇〇〇〇〇      ＝ 〇〇〇〇   ＋ 〇〇〇〇 

   プ,レ,ゼ,ン,テ,ー,ショ,ン  ＝   プレゼン    ＋   テーション     
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Kata tunggal yang terdiri atas delapan haku dapat dipendekkan dari 

empat haku pertama dan menyisakan empat haku berikutnya. 

 

6.1.6  Pemendekan Kata dari KataTunggal Sembilan Haku 

Data 11 

今や消費者のエコ関連商品に対する関心は、多方面に広が

っている。   ほかにも,大手スーパーやコンビニエンスストアのエ

コバッグ普及への取り込みが本格化している 

(Trendy edisi November, 2007:72) 

‘Saat ini perhatian konsumen terhadap barang dagangan yang 

berhubungan dengan nilai ekonomis sedang meluas di berbagai 

bidang. Disamping itu, pada pintu masuk supermarket dan mini 

market, karyawan berusaha melakukan penyesuaian dengan 

membagikan tas ekonomis.’ 

Data 11 berasal dari iklan kepedulian terhadap lingkungan hidup 

dengan mengkampanyekan penggunaan tas ekonomis yang terbuat dari 

kain. Tas tersebut berfungsi mengurangi penggunaan tas plastik pada saat 

berbelanja. Pada kata yang digarisbawahi  スーパー  (suupaa) telah 

mengalami  pemendekan empat haku pertama dari kata スーパーマーケ

ット yang berjumlah sembilan haku. Pemendekan tersebut disesuaikan 

dengan kata dalam bahasa Inggris ‘supermarket’ berdasarkan penulisan 

sukukatanya /’suwpər’markit/, lalu disesuaikan penulisannya dengan 

sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi suupaa/maaketto yang 

dipendekan menjadi suupaa sehingga tersisa lima haku.   

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

  〇〇〇〇〇〇〇〇〇  ＝ 〇〇〇〇  ＋ 〇〇〇〇〇 

    ス,ー,パ,ー,マ,ー,ケ,ッ,ト ＝ スーパー        +     マーケット 

Kata tunggal yang terdiri atas sembilan haku  dapat dipendekkan 

dengan mengambil empat haku pertama dan menyisakan lima haku 

berikutnya. 

 

6.1.7  Pemendekan Kata dari KataTunggal Sepuluh Haku 

Data 12 

音楽エンタメ派の満足度もアップ！ 

(Trendy edisi Juni, 2007:156) 

‘Tingkat kepuasan pada jenis musik hiburan meningkat !.’ 
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Data 12 berasal dari iklan sebuah jaringan internet bernama Napster 

yang berisikan acara-acara musik, seperti MTV. Napster juga dapat 

disaksikan melalui media televisi maupun laptop. Pada kata yang 

digarisbawahi  エンタメ (entame) telah mengalami pemendekan empat 

haku pertama dari kata  エンターテインメント yang berjumlah sepuluh 

haku. Pemendekan tersebut disesuaikan dengan kata dalam bahasa 

Inggris‘entertainment’ berdasarkan penulisan sukukatanya 

/’entər’teinmənt/, lalu disesuaikan penulisannya dengan sistem pelafalan 

bahasa Jepang menjadi entaateinmento yang dipendekan menjadi entame 

sehingga tersisa enam haku. Kata ini diambil krn memiliki bentuk yang 

khusus yaitu dengan mengambil tiga haku pertama dan satu haku terakhir.  

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇       ＝ 〇〇〇 ＋〇〇〇〇＋ 〇＋ 〇〇 

エ,ン,タ,ー,テ,イ,ン,メ,ン,ト ＝ エンタ ＋ーテイン＋ メ＋ ント  

Kata tunggal yang terdiri atas sembilan haku dapat dipendekkan 

dengan cara mengambil  tiga haku di awal dan satu haku pada haku ke 

delapan. 

 

6.2  Kata Majemuk 

6.2.1 Pemendekan Kata dari Kata Mejemuk Enam Haku 

Data 13 

ソフト、ハードの機能、連係に不満なし。 

(Trendy edisi Januari, 2006:32) 

‘Kepuasan akan perpaduan antara fungsi dari hard disc dan software. 

Data 13 berasal dari iklan iPod nano bermerk Sony. Dengan 

teknologi yang tidak hanya dapat mendengarkan musik, tetapi juga 

dengan teknologi komputer Apple. Pada kata yang digarisbawahi ハード 

(haado) telah mengalami pemendekan tiga haku pertama dari kata ハード 

ディスク yang berjumlah enam haku. Pemendekan tersebut disesuaikan 

dengan kata dalam bahasa Inggris ‘hard disc’ berdasarkan penulisan 

sukukatanya /hard disk/, lalu disesuaikan penulisannya dengan sistem 

pelafalan bahasa Jepang menjadi haado/disuku yang dipendekan menjadi 

haado sehingga tersisa tiga haku. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 
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  〇〇〇    /     〇〇〇                   ＝    〇〇〇 /   〇〇〇 

    ハ,ー,ド       ディ,ス,ク                    ＝    ハード /    ディスク  

Kata majemuk yang terdiri atas enam haku dapat dipendekkan 

dengan hanya menggunakan tiga haku pada kata dasar yang ada di awal . 

 

6.2.2  Pemendekan Kata dari Kata Majemuk Tujuh Haku 

Data 14 

デジカメプリントの正解。 

(Trendy edisi Juni, 2006:3) 

‘Jawaban yang tepat dari printer kamera digital’ 

Data 14 berasal dari iklan sebuah printer bermerk Pixus dari Canon. 

Printer ini dapat mencetak foto dari kamera digital,  kartu memori , dan 

wireless dari handphone. Pada kata yang digarisbawahi デジカメ

(dejikame), デジ  telah mengalami pemendekan dua haku pertama dari 

kata デジタル, dan カメ dari kata カメラ. Pemendekan tersebut berasal 

dari kata dalam bahasa Inggris‘digital camera’ , disesuaikan penulisannya 

dengan sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi deji/taru kame/ra yang 

berjumlah tujuh haku, lalu dipendekan menjadi dejikame, sehingga tersisa 

empat haku. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

〇〇〇〇    /     〇〇〇          ＝  〇〇     +    〇〇 /   〇〇    +     〇 

デジタル   /   カメラ             ＝    デジ    +    タル    /    カメ    +    ラ            

Kata majemuk yang terdiri atas tujuh haku dapat dipendekkan dengan 

hanya menggunakan masing-masing dua haku pertama dari kata dasar.  

 

6.2.3  Pemendekan Kata dari Kata Majemuk Delapan Haku 

Data 15 

ICレコーダーを選ぶときにポイントとなるには、PCとの連係

だ。 

(Trendy edisi April, 2006:74) 

‘Yang menjadi point pada saat memilih alat perekam suara IC adalah 

hubungan koneksinya dengan PC. 

Data 15 berasal dari iklan berbagai alat perekam suara Sanyo tipe 

ICR-5340RM, Panasonic tipe RR-US900, dan Olympus tipe voicetrek V-

50. Alat perekam suara itu juga dapat berfungsi sebagai USB, karena alat 

perekam suara itu dapat menyimpan data dengan menghubungkannya 
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pada PC (laptop). Pada kata yang digarisbawahi レコーダー(rekoodaa) 

telah mengalami pemendekan lima haku terakhir dari kata テープレコー

ダー  yang berjumlah delapan haku. Pemendekan tersebut disesuaikan 

dengan kata dalam bahasa Inggris ‘tape recorder’ berdasarkan penulisan 

sukukatanya /teip ri‘kordər/, lalu penulisannya dengan sistem pelafalan 

bahasa Jepang menjadi teepu/rekoodaa yang dipendekan menjadi 

rekoodaa sehingga tersisa tiga haku. Kata レコーダー ini diambil karena 

dalam bahasa Inggris ‘recorder’ berarti perekam suara, bukan mengambil 

kata ‘tape’ yang memiliki arti pita atau plester dan kata ‘tape’ pun 

mempunyai padanan kata majemuk lainnya selain tape recorder, 

misalnya tape measure atau pita pengukur.  

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

 

〇〇〇    /     〇〇〇〇〇           ＝ 〇〇〇       +       〇〇〇〇〇    

   テ,ー,プ        レ,コ,ー,ダ,ー     ＝  テープ      +       レコーダー       

  Kata majemuk yang terdiri atas delapan haku dapat dipendekkan 

dengan hanya menggunakan lima haku terakhir dari kata dasar yang ada 

di belakang. 

      

6.2.4  Pemendekan Kata dari Kata Majemuk Sembilan Haku 

Data 16 

ローソンが開いたプレミアムコンビニの新店。 

(Trendy edisi Mei, 2007:113) 

‘Telah dibuka mini market baru bergengsi oleh Lawson.’ 

Data 16 berasal dari iklan mini market bernama Midland Station 

oleh Lawson. Pada kata yang digarisbawahi コンビニ (konbini) telah 

mengalami pemendekan empat haku pertama dari kata コンビニエンス

ストア yang berjumlah sepuluh haku. Pemendekan tersebut disesuaikan 

dengan kata dalam bahasa Inggris ‘convenience store’ berdasarkan 

penulisan sukukatanya /kən’vienyəns/, lalu disesuaikan penulisannya 

dengan sistem pelafalan bahasa Jepang menjadi konbini/ensusutoa yang 

dipendekan menjadi konbini sehingga tersisa enam haku.  

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 
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    〇〇〇〇〇〇          /   〇〇〇   ＝ 〇〇〇〇   +   〇〇〇   +   〇〇〇              

コ,ン,ビ,ニ ,エ,ン,ス   /   ス,ト,ア  ＝ コンビニ   +   エンス  /    ストア 

  Kata majemuk yang terdiri atas sembilan  haku dapat dipendekkan 

dengan hanya menggunakan empat haku pertama dari kata dasar yang ada 

di awal. 

 

Data 17 

和風ファミレス” を狙ったと思われる店内。 

(Trendy edisi Mei, 2006:75) 

‘Bagian dalam toko kelihatannya difokuskan dengan gaya “restoran 

keluarga ala Jepang. 

Data 17 berasal dari iklan restoran di Jepang yang menerapkan 

pelayanan restorannya seperti restoran keluarga ala Jepang yang melayani 

setiap tamunya mulai dari datang sampai pergi. Pada kata yang 

digarisbawahi  ファミレス  (famiresu), ファミ  telah mengalami 

pemendekan dua haku pertama dari kataファミリー danレス dari kata 

レストラン. Pemendekan tersebut berasal dari kata dalam bahasa Inggris 

‘family restaurant’ , disesuaikan penulisannya dengan sistem pelafalan 

bahasa Jepang menjadi fami/rii resu/toran yang berjumlah sembilan haku, 

lalu dipendekan menjadi famiresu sehingga tersisa empat haku. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

〇〇〇〇   /  〇〇〇〇〇     ＝ 〇〇     +  〇〇   /   〇〇 +  〇〇 〇              

ファミリー   /  レストラン  ＝  ファミ+リー   /    レス +  トラン 

  Kata majemuk yang terdiri atas sembilan  haku dapat dipendekkan 

dengan menggunakan dua haku dari masing-masing  kata dasar. 

 

6.2.5  Pemendekan Kata dari Kata majemuk Sepuluh Haku 

Data 18 

すべての操作が行なえるメインリモコンのほかに、日常レ

ベルの機能を集めたシンプルリモコンを付けました。 

(Trendy edisi September, 2006:78) 

‘Selain remote control utama yang digunakan untuk semua 

pengoperasian, televisi ini juga telah dilengkapi remote control yang 

mencakup berbagai fungsi untuk keperluan sehari-hari.’  

Data 18 berasal dari iklan televisi bermerk Funai. Televisi ini 

menggunakan remote control yang simpel dan praktis untuk penggunaan 
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sehari-hari. Pada kata yang digarisbawahi リモコン(rimokon), リモ telah 

mengalami pemendekan dua haku pertama dari kataリモート dan コン 

dari kata コントロール. Pemendekan tersebut berasal dari kata dalam 

bahasa Inggris ‘remote control’ , disesuaikan penulisannya dengan sistem 

pelafalan bahasa Jepang menjadi rimo/oto kon/torooru yang berjumlah 

sepuluh haku, lalu dipendekan menjadi rimokon, sehingga tersisa empat 

haku. 

Berdasarkan analisis di atas maka dapat digambarkan pola 

pemendekan sebagai berikut. 

〇〇〇〇   /     〇〇〇〇〇〇    ＝ 〇〇     + 〇〇   /   〇〇 +  〇〇〇〇              

リ,モ,ー,ト / コ,ン,ト,ロ,ー,ル   ＝ ファミ+リー   /     コン+  トロール. 

  Kata majemuk yang terdiri atas sepuluh  haku dapat dipendekkan 

dengan menggunakan dua haku dari masing-masing  kata dasar. 

 

6. Kesimpulan 

Pemendekatan kata pada ragam bahasa iklan di Jepang menggunakan 

campur kode, yaitu memasukan kata yang berasal dari bahasa asing ke 

dalam kalimat bahasa Jepang. Selain itu, kata-kata yang berasal dari 

bahasa asing tersebut, dalam hal ini bahasa Inggris mengalami 

pemendekan kata. Tujuan dari penggunaan bahasa asing yang telah 

dipendekkan tersebut adalah agar produk yang dipasarkan dapat menarik 

perhatian pembaca. Pemendekan kata tersebut dihitung berdasarkan haku. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, pemendekan tersebut 

membentuk pola-pola khusus. Pemendekan kata dari bahasa Inggris 

tersebut paling sedikit terbentuk menjadi dua haku. Pada kata tunggal, 

pemendekan dua haku pertama berasal dari kata dengan empat haku, lima 

haku, enam haku, dan delapan haku. Pemendekan kata dengan tiga haku 

terbentuk dari tiga haku pertama  kata tunggal yang berhaku lima dan 

enam. Selain itu, pemendekan tiga haku dapat terjadi pada tiga haku 

terakhir dari kata tunggal yang berhaku tujuh. Pemendekan kata empat 

haku terbentuk dari empat haku pertama kata tunggal yang berhaku 

delapan, sembilan, dan sepuluh. 

Pemendekan kata pada kata majemuk paling sedikit membentuk tiga 

haku dan hanya terbentuk dari kata dasar yang berada di awal. 

Pemendekan kata dengan empat haku dapat terbentuk dari kata majemuk 

yang berasal dari tujuh, sembilan, dan sepuluh haku dengan mengambil 

masing-masing dua haku dari kata dasarnya. Pemendekan kata dengan 

lima haku pada kata majemuk terbentuk dari kata berhaku delapan dengan 
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mengambil seluruh haku dari kata dasar yang berada di belakang. Selain 

itu, ditemukan juga pemendekan kata yang berbeda dari pola pemendekan 

umumnya, yaitu pada kata majemuk yang diambil dari tiga haku pertama 

ditambah dengan haku kedelapan  
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EFEKTIVITAS MEDIA VISUAL DALAM PEMBELAJARAN  
NIHONJIJO BAGI MAHASISWA SEMESTER II  

TAHUN 2009-2010 FBS UNIMA MANADO 
 

Tatiana Stary Claudia 

(Universitas Sam Ratulangi, Manado) 

 

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

murni dengan dua kelompok sampel yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui sejauh mana penggunaan media visual ini 

efektif dalam meningkatkan penguasaan pada pembelajaran 

Nihonjijo. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa tingkat 

satu program studi bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Manado. Instrumen penelitian untuk 

pengambilan data di lapangan yang digunakan adalah Tes 

(pre-tes dan post-tes) pada kelas ekperimen dan kelas kontrol 

dan pengambilan angket. Kelompok ekperimen adalah 

kelompok mahasiswa yang mendapat perlakuan penggunaan 

Media Visual dalam pembelajaran Nihonjijo sedangkan 

kelompok kontrol adalah kelompok mahasiswa yang tidak 

mendapat perlakuan Media Visual / non Media Visual dalam 

pembelajaran Nihonjijo. Dalam penelitian Nihonjijo ini 

hanya dibatasi mengenai unsur kebudayaan. Hasil 

pengolahan data pelaksanaan tes terhadap komponen 

penguasaan Nihonjijo adalah hasil pengujian data tes awal 

dan tes akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

menunjukkan pembelajaran Nihonjijo dengan menggunakan 

media visual terbukti lebih efektif dibandingkan dengan cara 

konvensional, meskipun sama-sama dapat meningkatkan 

kemampuan belajar Nihonjijo secara signifikan. Hasil angket 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan yaitu 

penggunaan media visual dalam pembelajaran Nihonjijo 

menunjukkan bahwa responden lebih bersemangat dan 

tertarik dalam belajar Nihonjijo. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa penggunaan media visual efektif meningkatkan 

penguasaan dan kemampuan pengetahuan mahasiswa dalam 

pembelajaran Nihonjijo. 

 

Kata kunci: Media Visual, Pembelajaran Nihonjijo 
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1. Pendahuluan 

 Nihonjijo adalah mata kuliah yang mempelajari pengetahuan 

tentang kejepangan yang melingkupi pengetahuan tentang geografi 

Jepang, kependudukan, alam dan musim, kehidupan masyarakat Jepang, 

budaya, makanan Jepang, perumahan di Jepang, transportasi di Jepang 

serta secara garis besar mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan 

keberadaan negara Jepang dan masyarakatnya. Penguasaan nihonjijo yang 

luas akan mempermudah pemahaman dan pembelajaran mahasiswa 

tentang Jepang dan bahasa Jepang.   

 Pembelajaran nihonjijo yang digunakan dalam pengajaran di 

tingkat universitas belum terkonsep dengan baik, seperti di Manado. 

Pembelajaran nihonjijo dilakukan dengan memberikan topik dan 

memberikan tugas untuk dieksplorasikan oleh mahasiswa dan dibawakan 

dalam diskusi. Pembelajaran seperti ini, secara kasat mata menunjukkan 

tidak adanya keseimbangan dalam pengajaran. Kontribusi pengajar dalam 

proses pembelajaran ini, kurang optimal. Hal ini berdampak pada kurang 

dalamnya materi yang dikaji dari topik yang ditetapkan serta kurang 

meratanya pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran ini.  

 Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan kegiatan pendidik memfasilitasi peserta didik untuk 

mendapatkan pengetahuan. Agar tercapai hasil pembelajaran yang 

optimal, salah satu syarat utama adalah kemampuan pendidik memilih 

metode dan menggunakan media akan terlihat langsung pada keaktifan 

peserta didik dalam belajar (Sudjana 2002:1).  

 Oleh karena itu peran guru dalam mempersiapkan pengajaran 

sangat penting. Hal ini berhubungan dengan persiapan pengajaran, 

khususnya media pengajaran yang akan digunakan. Dengan 

mempersiapkan media pengajaran yang tepat maka tujuan pembelajaran 

dapat dicapai. 

Media adalah salah satu unsur yang penting dalam belajar mengajar 

yang dapat membantu proses pengajaran. Dalam proses belajar mengajar 

kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena merupakan 

alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran. Menurut Ahmadi (2004:89), media 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidik&action=edit&redlink=1
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pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa sehingga mendorong proses belajar.  

 Permasalahan yang sering terjadi dalam persiapan pengajaran 

adalah bagaimana memilih media pengajaran yang tepat dan sesuai 

dengan materi pengajaran. Kegagalan dalam proses pengajaran akibat 

kesalahan dalam memilih dan menggunakan metode pengajaran, secara 

kasat mata nampak seperti tidak tuntasnya materi pengajaran sesuai 

alokasi waktu dan kurangnya pemahaman terhadap materi yang disajikan. 

 Fenomena kegagalan dalam pembelajaran akibat kurang tepatnya 

pemilihan metode pengajaran. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian. 

Metode yang menarik untuk diteliti adalah penggunaan media visual 

dalam pembelajaran nihonjijo. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas media visual dalam pembelajaran nihonjijo.  

 Tentunya diharapkan tingkat efektivitas media visual dalam 

pembelajaran nihonjijo dapat membantu guru untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran dapat 

direduksi. Keterbatasan dan keterampilan guru akan mendapat dukungan 

yang positif sehingga akan membantu dalam proses pembelajaran. Hal ini 

menimbulkan daya tarik untuk dilakukan penelitian mengenai Efektivitas 

Media Visual pada Pembelajaran Nihonjijo bagi Mahasiswa Semester II 

tahun 2009-2010 FBS UNIMA Manado. 

  

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Pembelajaran 

 Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses komunikasi 

yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang 

bersifat timbal balik adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, 

dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses 

pembelajaran (Kurikulum dan Pembelajaran, 2002:48). Pembelajaran 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisma berubah 

perilakunya sebagai akibat dari pengalaman (Ratna wilis,1996:11).  

 Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses timbal balik antara guru dan siswa. Hubungan 

timbal balik antara guru dan siswa akan menghasilkan suatu proses 

pengalaman yang diharapkan bisa mengubah perilaku siswa. Dengan 

demikian proses pembelajaran bukan hanya tanggung jawab dari tenaga 
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pengajar akan tetapi seluruh pihak yang terkait dalam lingkungan 

pendidikan tersebut. 

 

2.2 Pembelajaran Nihonjijo 

 Pembelajaran budaya dianggap sebagai penguat dalam 

pembelajaran bahasa asing. Untuk itu pada jurusan bahasa Jepang, 

biasanya terdapat mata kuliah yang khusus membahas mengenai budaya 

Jepang. Yang seperti kita ketahui 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 

komperehensif. 

 Menurut Tadao (1989: 367) 「学習というのは知識技術などを

学ぶ習うこと。得に、学校などで学習すること。心理学で、かこ

の経験に基づいて行動や適応の仕方習得すること。」(belajar dapat 

diartikan sebagai belajar pelajaran untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan lain sebagainya. Terutama belajar disekolah dan di 

tempat lainnya, dalam ilmu psikologi, berdasarkan pengalaman yang telah 

dilalui, yaitu menguasai metode perilaku dan penyesuaian diri). 

 Dalam tujuan pembelajaran bahasa Jepang berdasarkan standard 

nasional silabus bahasa Jepang (2001: 2), adalah 

1. Komunikasi dalam bahasa Jepang 

2. Pemahaman bahasa Jepang sebagai sistem 

3. Pemahaman budaya 

4. Pengetahuan umum 

 Sedangkan dalam kurikulum lembaga, pembelajaran kebudayaan 

Jepang berdasarkan kurikulum lembaga di UNSRAT Manado (2004), 

adalah: 

1. Menyelenggarakan pembelajaran bahasa Jepang berdasarkan 

prinsip-prinsip yang komunikatif. 

2. Mengenalkan latar belakang budaya penutur agar terjalin saling 

memahami dan saling menghargai antar budaya. 

3. Mengenalkan kebudayaan orang-orang Jepang baik dirumah dan 

diluar rumah ataupun upacara-upacara tradisional budaya Jepang. 

4. Melengkapi peserta didik dengan kemampuan terapan yang 

berkaitan dengan kemampuan bahasa Jepang. 
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 Dengan adanya kurikulum ini tentunya dapat menjadi pedoman 

dalam pembelajaran budaya. Supaya apa yang dipelajari mahasiswa 

sesuai dengan konteks. Sehingga mahasiswa memiliki keterkaitan dan 

dapat dijadikan bekal pada saat berinteraksi dengan masyarakat 

sesungguhnya.  

 Belajar budaya merupakan proses belajar satu kesatuan yang utuh 

dan menyeluruh dari beragam perwujudan yang dihasilkan dan atau 

berlaku dalam suatu komunitas. Mata pelajaran yang diajarkan dalam 

kurikulum dan diberikan siswa di kelas, sebagai pola pikir ilmiah, 

merupakan salah satu perwujudan budaya, sebagai bagian budaya. 

Bahkan, Gray (1999) menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan mencerminkan pencapaian upaya manusia pada saat tertentu 

yang berbasis pada budaya saat itu. Demikian juga pembelajaran budaya 

dalam kelas bahasa asing menjadi keharusan. Budaya dianggap sebagai 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bahasa, begitupun sebaliknya. 

Oleh karenanya sering diibaratkan bahwa budaya dan bahasa merupakan 

dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. 

Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan dan sebagai wahana untuk 

mengungkapkan budaya maka di dalamnya terdapat  nilai-nilai budaya 

yang khas yang dimiliki masyarakatnya. Bahasa digunakan sebagai sarana 

untuk bertutur, berpikir, mengekspresikan gagasan, serta untuk 

berinteraksi antar anggota masyarakat dan lingkungannya. Seperti 

dikemukakan  oleh  Briefly (dalam Howell, 1985:271) bahwa bahasa 

yang pertama-tama digunakan sebagai media komunikasi dan kemudian 

sebagai wacana pokok yang memberikan informasi tentang budaya dan 

sosial.   

  

2.2.1 Pengertian Kebudayaan 

  Tylor dalam (Sardar dan Loon, 1997: 4, Ratna, 2007) menyatakan 

bahwa kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan 

kebiasaan-kebiasaan lain. Definisi mutakhir yang senada dengan Tylor, 

yaitu sekaligus memberikan peranan terhadap masyarakat. Selanjutnya 

dinyatakan oleh Harris, bahwa seluruh aspek kehidupan manusia dalam 

masyarakat, pada dasarnya diperoleh dengan cara belajar termasuk 

pikiran dan tingkah laku.  

 Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskreta buddhayah, yaitu 

bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” dan “akal”. Sesungguhnya 
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kebudayaan adalah daya dari budi yang berupa cipta atau hasil cipta, 

karsa dan rasa (Koentjaraningrat, 1996: 80). 

 

 
Gambar 2.3 Nilai Budaya 

 

 Kluckhohn dalam karyanya Universal Categories of Culture 

(dalam Koentjaraningrat. 1996:80-81). Bahwa kebudayaan secara fisik 

atau unsur-unsur kebudayaan itu sendiri terdiri dari: 

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-

alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi transpor dan sebagainya). 

2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian 

peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).  

3. Sistem Kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem 

hukum, sistem perkawinan). 

4. Bahasa (lisan maupun tertulis). 

5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak dan sebagainya). 

6. Sistem pengetahuan. 

7. Religi (sistem kepercayaan).  

 Jepang sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya, 

juga tidak lepas dari unsur-unsur kebudayaan itu sendiri, yaitu ; (1) 

bahasa dan komunikasi, (2) ilmu pengetahuan, (3) teknologi, (4) ekonomi, 

(5) organisasi sosial, (6) agama, (7) kesenian (Parsudi Suparlan dalam 

Sudjianto, 2002 : 4). Memahami budaya Jepang tidak selalu mudah. 

Jepang adalah sebuah negara kompleks yang kaya akan sejarah, budaya 

yang beragam, dan yang sangat berakar tradisi dan kepercayaan. Yang 

membuat budaya Jepang menjadi menarik adalah bagaimana bagian dari 

masa lalu sangat mudah dipadukan dengan saat ini dan masa depan.  
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  Di sisi lain menurut Ienaga Saburo (1990:1) membedakan 

pengertian kebudayan (bunka) ada dalam arti luas dan dalam arti sempit. 

Dalam arti luas kebudayaan adalah seluruh cara hidup manusia / ningen 

no seikatsu no itonami kata (人間の生活の営み方). Dia menjelaskan 

bahwa kebudayaan adalah keseluruhan hal yang bukan alamiah. 

Sedangkan pengertian kebudayaan dalam arti sempit, menurut Ienaga 

adalah meliputi tradisi, ilmu pengetahuan, sistem kepercayaan dan seni. 

Oleh karena itu di sini Ienaga mengatakan kebudayaan dalam arti luas 

adalah segala sesuatu yang bersifat konkrit yang diolah manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pengertian kebudayaan dalam arti 

sempit adalah sama dengan budaya yang berisikan sesuatu yang tidak 

kentara, atau yang bersifat Semiotik.  

 Budaya menurut Tyler (1871) merupakan a complex whole which 

includes knowledge, belief, art, law, custom, and any other capabilities 

and habits acquired by man as member of society (kompleks keseluruhan 

yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, 

kebiasaan, dan lain-lain). Sementara itu, ada lagi definisi yang 

menyatakan bahwa budaya adalah pola utuh perilaku manusia dan produk 

yang dihasilkannya yang membawa pola pikir, pola lisan, pola aksi, dan 

artifak, dan sangat tergantung pada kemampuan seseorang untuk belajar, 

untuk beragam alat, bahasa dan pola nalar. Kedua definisi tersebut 

menyatakan bahwa budaya merupakan suatu kesatuan utuh yang 

menyeluruh, bahwa budaya memiliki beragam aspek dan perwujudan, 

serta bahwa budaya dipahami melalui suatu proses belajar. 

 Beragam definisi dikemukakan baik oleh perorangan maupun oleh 

institusi diperkirakan jumlahnya mencapai 300 definisi. Budaya adalah 

kristalisasi nilai dan pola hidup yang dianut suatu komunitas. Budaya tiap 

komunitas tumbuh dan berkembang secara unik, karena perbedaan pola 

hidup komunitas itu. Pada garis besarnya kebudayaan adalah semua jenis 

aktivitas manusia dan hasilnya yang berpola, baik yang terindera maupun 

tidak atau eksplisit maupun implisit (Sadtono, 2003:2). 

 Dari beberapa pengertian kebudayaan dapat disimpulkan bahwa 

kebudayaan  merupakan sesuatu yang dinamis, bukan sesuatu yang statis 

dan beku. Itu berarti bahwa kebudayaan itu pula akan tetap dapat 

berkembang dan tetap diperbaharui. Keseluruhan dari kebudayaan sangat 

erat hubungannya dengan pendidikan, sebab semua materi yang 

terkandung dalam suatu kebudayaan diperoleh manusia secara sadar 

melalui proses belajar. Melalui kegiatan belajar inilah kebudayaan 
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diteruskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dengan demikian, 

kebudayaan diteruskan dari waktu ke waktu, kebudayaan yang telah lalu 

bereksistensi pada masa kini dan kebudayaan masa kini disampaikan ke 

masa yang akan datang. 

 

2.3 Media Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Media  

 Menurut Luhan dalam Harjanto (2005: 246) media adalah suatu 

eksistensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain 

yang tidak mengadakan kontak langsung. 

 Media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan 

dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran (Hamalik, 1994: 12). 

 Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium yang secara harafiah dapat diartikan sebagai perantara 

atau pengantar. Menurut Heinich, Molenda dan Russel dalam Sanjaya 

(2008: 204) diungkapkan bahwa Media is channel of communication. 

Derived from the Latinword for “between”, the term refers :to anything 

that carries information between a source and a receiver.  Briggs dalam 

Sanjaya (2008: 204) menyatakan bahwa media pembelajaran sebagai the 

physical means of canveying instructional content....book, films, 

videotapes, etc. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa media adalah alat untuk 

memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar.  

  

2.4  Media Visual 

2.4.1 Pengertian Media Visual 

 Media Visual (Daryanto, 1993:27), artinya semua alat peraga yang 

digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca-indera 

mata. Media visual (image atau perumpamaan) memegang peran yang 

sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan 

minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran 

dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan 

pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual 

(image) itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi.  

 Media visual merupakan dua dimensi diatas bidang yang tidak 

transparan. Melalui gambar, pengajar dapat menerjemahkan ide-ide 

abstrak dalam bentuk realistik. Menurut Subana (2000: 323) Agar tujuan 
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penggunaan gambar dapat tercapai, gambar harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Bagus, jelas, menarik, dan mudah dipahami 

2. Cocok dengan materi pembelajaran 

3. Benar dan otentik, artinya menggambarkan situasi sebenarnya 

4. Sesuai dengan tingkat umur/kemampuan siswa.    

Dengan demikian media visual dapat diartikan sebagai alat 

pembelajaran yang hanya bisa dilihat untuk memperlancar pemahaman 

dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran. Pendidikan melalui 

media visual adalah metode / cara untuk memperoleh pengertian yang 

lebih baik dari sesuatu yang dapat dilihat daripada sesuatu yang didengar 

atau dibacanya. 

 

2.4.2 Fungsi Media Visual 

 Levie & Lentz (1982) mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi efektif, 

fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. 

a) Fungsi Atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan 

atau teks materi pelajaran. 

b) Fungsi Afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. 

Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap 

siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau 

ras. 

c) Fungsi Kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan 

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau 

gambar memperlancar pencapaian untuk memahami dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

d) Fungsi Kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca 

untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. 
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3. Pembahasan 

 Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembelajaran nihonjijo 

setelah mendapatkan treatment dengan menggunakan media visual, dapat 

meningkatkan kemampuan, penguasaan, dan pengetahuan mahasiswa 

dalam pembelajaran nihonjijo.  Peningkatan kemampuan 

penguasaan nihonjijo melalui media visual dapat meningkatkan 

kemampuan penguasaan nihonjijo yang mencakup unsur kebudayaan 

Jepang yaitu mengenai alam dan musim di Jepang, kimono, makanan 

Jepang, dan perumahan di Jepang. Berbeda jika proses pembelajaran 

dilakukan dengan pendekatan konvensional. Dimana pembelajaran 

dilakukan tanpa menggunakan media visual, hanya berupa penjelasan dan 

ceramah.  

 Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa nilai rata-rata hasil 

pre-test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol kecenderungan tidak 

berbeda jauh dan sedikit lebih rendah. Hal ini disebabkan pengajar belum 

mengajarkan materi yang akan diteskan. Berdasarkan hasil pre-test, nilai 

rata-rata kelas eksperimen (31,32) terlihat sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata pre-test kelas kontrol (32,49). Setelah 

dianalisis ternyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan hasil tes 

antara mahasiswa kelas eksperimen dan mahasiswa kelas kontrol. 

 Sedangkan berdasarkan tabel 1.1 juga, terlihat bahwa nilai rata-

rata hasil post-test lebih baik daripada nilai rata-rata pre-test. Nilai rata-

rata post-test kelas eksperimen (73,38) memiliki rata-rata yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan rata-rata post-test kelas kontrol (51,51). 

Setelah dianalisis, didapat bahwa data hasil post-test kedua kelas ternyata 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil post-test antara mahasiswa kelas 

eksperimen dengan mahasiswa kelas kontrol.  

 Berdasarkan perhitungan normalized gain, diperoleh nilai 

efektivitas pembelajaran dengan cara konvensional sebesar 0,282 (kurang 

efektif), sedangkan efektivitas pembelajaran dengan media visual sebesar 

0,612 (efektif). Ini berarti bahwa meskipun sama-sama dapat 

meningkatkan kemampuan belajar nihonjijo secara signifikan, namun 

pembelajaran dengan media visual terbukti lebih efektif dibandingkan 

dengan cara konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media visual dalam pembelajaran nihonjijo secara signifikan 

efektif dibandingkan dengan penggunaan model pembelajaran 

konvensional. 
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 Melalui hasil angket yang diberikan terhadap mahasiswa pada 

kelas yang menggunakan media visual, secara umum respon mahasiswa 

terhadap pembelajaran nihonjijo memiliki sikap yang positif. Hal ini tidak 

menggambarkan bahwa pembelajaran nihonjijo tidak menarik. Demikian 

juga sikap mahasiswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan media 

visual, mahasiswa memberikan respon yang positif. Hal ini juga karena 

mahasiswa memandang bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 

visual ini sangat bermanfaat dan membuat mahasiswa termotivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, meskipun tidak 100% 

mahasiswa berubah cara belajarnya, tetapi pada umumnya mahasiswa 

menjadi lebih aktif dalam belajar. Hal ini tidak terlepas dari cara guru 

mengemas pembelajaran untuk disampaikan kepada mahasiswa dan juga 

penggunaan media visual yang digunakan bagi sebagian besar mahasiswa 

merupakan sesuatu yang baru.  

 

Tabel 1.1 Analisis Deskriptif Kemampuan Belajar Nihonjijo 

Mahasiswa 

Responden 

Kontrol Ekperimen 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

f % f % f % f % 

1 34 34 58 58 45 45 64 64 

2 18 18 48 48 27 27 69 69 

3 20 20 54 54 44 44 86 86 

4 29 29 43 43 27 27 83 83 

5 28 28 58 58 39 39 85 85 

6 27 27 46 46 34 34 37 37 

7 22 22 35 35 41 41 50 50 

8 25 25 59 59 28 28 38 38 

9 27 27 36 36 43 43 66 66 

10 44 44 44 44 19 19 85 85 

11 27 27 53 53 19 19 90 90 

12 37 37 54 54 33 33 83 83 

17 27 27 59 59 19 19 81 81 

14 19 19 35 35 33 33 84 84 

15 28 28 54 54 19 19 76 76 

16 42 42 58 58 26 26 65 65 

17 27 27 47 47 33 33 65 65 

18 26 26 43 43 44 44 76 76 

19 33 33 44 44 45 45 77 77 

20 33 33 41 41 19 19 62 62 

21 19 19 35 35 44 44 62 62 

22 35 35 48 48 44 44 66 66 

23 44 44 64 64 36 36 71 71 

24 26 26 53 53 39 39 60 60 

25 49 49 56 56 19 19 82 82 

26 44 44 58 58 19 19 73 73 

27 43 43 58 58 43 43 89 89 
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28 44 44 58 58 38 38 78 78 

29 29 29 58 58 24 24 84 84 

30 41 41 58 58 27 27 85 85 

31 55 55 58 58 19 19 83 83 

32 45 45 58 58 19 19 85 85 

33 29 29 58 58 21 21 77 77 

34 28 28 58 58 36 36 78 78 

35 33 33 56 56 - - - - 

Min 18   35   19   37   

Max 55   64   45   90   

Rata-Rata 32.48

6 

  51.51

4 

  31.32

4 

  73.38

2 

  

 

Penutup 

 Sebagai penutup, hasil penelitian efektivitas penggunaan media 

visual dalam pembelajaran nihonjijo ini, dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini : 

1. Kemampuan mahasiswa dalam belajar nihonjijo mengalami 

peningkatan yang signifikan setelah diberikan pembelajaran dengan 

media visual (p-value = 0,000 < 0,05). 

2. Kemampuan mahasiswa dalam belajar nihonjijo mengalami 

peningkatan yang signifikan setelah diberikan pembelajaran dengan 

cara konvensional (p-value = 0,000 < 0,05). 

3. Berdasarkan perhitungan normalized gain, diperoleh nilai 

efektivitas pembelajaran dengan cara konvensional rendah, 

sedangkan efektivitas pembelajaran dengan media visual sedang. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa meskipun sama-

sama dapat meningkatkan kemampuan belajar nihonjijo secara 

signifikan, namun pembelajaran dengan media visual terbukti lebih 

efektif dibandingkan dengan cara konvensional. 

4. Tanggapan mahasiswa secara umum terhadap pembelajaran 

nihonjijo memiliki sikap yang positif. Dalam hal ini 

menggambarkan bahwa penggunaan media visual ini menunjukkan 

mahasiswa lebih bersemangat dan tertarik dalam belajar nihonjijo. 

Demikian juga sikap mahasiswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan media visual, mahasiswa memberikan respon yang 

positif.  

Dan sebagai saran, perlu dilakukan peningkatan kemampuan 

pengajar dalam memilih dan menggunakan metode pengajaran media 

visual untuk peningkatan proses belajar mengajar pada pelajaran nihonjijo. 

Selain itu kreatifitas pengajar dalam memilih metode pengajaran yang 
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efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa 

dalam pelajaran nihonjijo.  

Menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini 

tentunya diharapkan dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan 

lebih baik lagi mengenai nihonjijo dari kebudayaan Jepang dalam unsur 

yang lainnya. 
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ANALISIS BAHASA ANAK  

(SEBUAH KAJIAN SOSIOLINGUISTIK PADA FILM 

ANIMASI ANAK TONARI NO TOTORO)  

 

Endang Susilowati 

(Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik  

dan Tenaga Kependidikan Bahasa, Jakarta) 

 

Abstrak: Dalam sosiolingusitik, terdapat istilah variasi bahasa 

yang menggambarkan keanekaragaman tuturan yang ditinjau dari 

beberapa hal. Adapun bahasa anak adalah salah satu jenis variasi 

bahasa yang dilihat dari segi penutur berdasarkan perbedaan usia. 

Dalam laporan  ini pembahasan difokuskan pada bahasa anak 

Jepang yang terdiri dari anak yang berusia tiga tahun dan anak 

yang berusia tidak lebih dari delapan tahun. Tuturan yang diteliti 

adalah tuturan yang berasal dari dialog yang terdapat dalam film 

Tonari no Totoro. Metode penelitian menggunakan metode analisis 

deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui karakteristik 

bahasa anak Jepang secara umum,  perbedaan antara tuturan anak 

yang berusia tiga tahun dan anak usia sekolah dasar (kira-kira 

delapan tahun), juga perbedaan bahasa tulis dan bahasa lisan yang 

digunakan anak, serta perbedaan  bahasa di antara anak 

perempuan dan anak laki-laki.  

   

I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Definisi mengenai sosiolinguistik banyak dikemukakan oleh para ahli, 

pada intinya adalah suatu telaah mengenai bahasa pada masyarakat 

tertentu. Sosiolinguistik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu 

yaitu sosial dan linguistik sehingga menjadikannya memiliki cakupan 

yang luas serta kekhasan yang membedakannya dengan kajian pada 

bidang lainnya.  

Kajian sosiolinguistik erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya, 

terutama sosiologi, antropologi dan psikologi. Contoh penelitian 

tersebut adalah penggunaan bahasa berdasarkan gender, munculnya 

bahasa pidgin,  mengenai code switching dan lain-lain. 

Kajian sosiolinguistik lainnya yang berkenaan dengan usia penutur 

melahirkan temuan-temuan seperti adanya bahasa yang khas dan 

berlaku pada usia tertentu, seperti usia anak-anak, remaja atau dewasa. 

Teori yang erat berhubungan dengan kajian ini adalah bidang psikologi. 

Dalam psikologi dikenal dengan istilah task development yang digagas 
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oleh Piaget, berkenaan dengan tugas-tugas perkembangan manusia 

secara integral tahap demi tahap. Mulai dari perkembangan fisik, 

perkembangan mental dan juga perkembangan bahasa.  

Dalam setiap tahap ada tugas-tugas yang secara alamiah akan dilewati 

oleh setiap orang. Pada kenyataannya tidak semua orang mampu 

menunjukkan pekembangannya dalam waktu yang sama persis. Tiap 

orang memiliki kematangan perkembangan yang berbeda. Banyak 

faktor yang mempengaruhi kematangan seseorang, di antaranya adalah 

faktor keturunan, lingkungan dan seberapa banyak stimulus yang 

menunjang perkembangan tersebut didapatkan. Namun demikian, ada 

rentang waktu yang menunjukkan batas bahwa seseorang harus 

mampu melewati tahapan tersebut. Contohnya adalah mengenai 

kemampuan motorik anak. Pada usia dua tahun, tugas perkembangan 

seorang anak adalah mampu berlari. Apabila anak pada usia tersebut 

belum dapat melakukannya, maka dikatakan mengalami keterlambatan. 

Dalam perkembangan linguistik, seorang anak akan dikatakan 

terlambat apabila pada usia 4 tahun belum mampu memahami dongeng 

yang diceritakan dan menceritakan peristiwa yang sudah dialaminya 

dalam bahasa yang sederhana.   

Penguasaan bahasa pada anak yang sering juga diistilahkan dengan 

pemerolehan memiliki tahapan-tahapan tertentu, baik secara fonologis, 

sintaksis maupun semantiknya. Pemerolehan bahasa yang awalnya 

didapatkan hanya dari peniruan-peniruan kemudian berkembang  

hingga mampu memproduksi bahasa  berdasarkan aneka ragam 

konteks yang dihadapinya. 

Secara pragmatik, anak memiliki gaya tuturan tersendiri, yang tidak 

dibawa serta pada saat menginjak pada jenjang usia berikutnya. 

Misalnya dalam penggunaan istilah makan dengan maem, dalam 

bahasa Jepang kata neru digantikan menjadi nene, kata sapaan 

obaasan direduksi menjadi baachan.   

Dalam salah satu film animasi Jepang yang dibuat pada tahun 1980 –

an dan mendapat perhatian publik secara luas adalah Tonari no Tottoro. 

Dalam film tersebut kita dapat mengamati bagaimana bahasa Jepang 

yang dituturkan oleh anak-anak. Bahasa anak yang disajikan dalam 

film ini merupakan bahasa yang alami yaitu bahasa Jepang sehari-hari 

yang biasa digunakan dalam masyarakat Jepang. Film animasi ini 

dinilai bermutu karena dari segi cerita, berisikan nilai edukasi yang 

baik. Selain itu film ini memiliki teknik animasi yang tinggi sehingga 
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dapat meningkatkan daya imajinasi anak. Dengan pertimbangan-

pertimbangan tersebut maka film  Tonari no Totoro dipilih sebagai 

objek penelitian. 

 

2. Tinjauan Penelitian 

Penelitian ini akan membahas hal-hal sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penggunaan  bahasa anak Jepang pada waktu 

berhadapan dengan anggota keluarga (ayah-ibu, adik atau kakak)? 

b. Bagaimanakah penggunaan bahasa anak Jepang pada waktu 

berhadapan dengan orang di luar anggota keluarga (guru, 

tetangga, dan teman)? 

 

3. Metode dan Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. 

Surakhmad (1994:134) mendefinisikan metode deskriptif-analitis 

adalah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada 

dengan melakukan analisis secara mendalam. Metode ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi yang ada 

berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Dalam hal ini temuan-

temuan tersebut didasarkan pada transkripsi percakapan atau dialog 

yang terdapat dalam film Tonari noTotoro. 

Adapun prosedur penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Pencatatan seluruh dialog yang terdapat dalam film (transkripsi 

dialog) 

b. Melakukan kategorisasi percakapan dan pengkodean berdasarkan 

tinjauan penelitian 

c. Melakukan analisis data 

d. Menarik kesimpulan 

e. Melaporkan secara sistematis hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Variasi Bahasa dalam Sosiolinguistik 

Pada saat konferensi sosiolinguistik pertama berlangsung di 

Universitas California, Los Angeles pada tahun 1964 merumuskan 

beberapa dimensi dalam penelitian sosiolinguistik (Chaer, 2004:5). 

Salah satu dimensi tersebut adalah mengenai variasi dan ragam bahasa 
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Chaer (2004:62) menyebutkan bahwa  ada dua pandangan terhadap 

variasi bahasa, yaitu: pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya 

keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. 

Jadi variasi bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman 

sosial dan keragaman fungsi bahasa. Kedua, variasi bahasa itu sudah 

ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan 

masyarakat yang beraneka ragam. Dikotomi lain yang diberikan oleh 

Chaer mengenai variasi bahasa adalah dengan membedakannya 

berdasarkan penutur dan penggunanya. Adapun penjelasan variasi 

bahasa tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Variasi Bahasa dari Segi Penutur  

➢ Variasi bahasa idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat 

perorangan. Menurut konsep ini,. setiap orang mempunyai 

variasi bahasa atau idioleknya masing-masing. 

➢ Variasi bahasa dialek, yaitu variasi bahasa dari sekelompok 

penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, 

wilayah, atau area tertentu. Umpamanya, bahasa Jepang dialek 

Kansai dan Kanto, Bahasa Jawa dengan dialek Solo, dialek 

Banyumas, dan Surabaya. 

➢ Variasi bahasa kronolek atau dialek temporal, yaitu variasi 

bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa 

tertentu. Misalnya, variasi bahasa Jepang pada periode Heian 

dan periode Meiji, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 

tiga puluhan, variasi bahasa pada tahun lima puluhan, dan 

variasi bahasa pada masa kini. 

➢ Variasi bahasa sosiolek adalah variasi bahasa yang berkenaan 

dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. 

Variasi bahasa ini menyangkut semua masalah pribadi para 

penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat 

kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan lain scbagainya.  

➢ Variasi bahasa berdasarkan usia, yaitu variasi bahasa yang 

digunakan berdasarkan tingkat usia. Misalnya variasi bahasa 

anak-anak akan berbeda dengan variasi remaja atau orang 

dewasa. 

➢ Variasi bahasa berdasarkan pendidikan, yaitu variasi bahasa 

yang terkait dengan tingkat pendidikan si pengguna bahasa. 

Misalnya, orang yang hanya mengenyam pendidikan sekolah 

dasar akan berbeda variasi bahasanya dengan orang yang lulus 
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sekolah tingkat atas. Demikian pula, orang lulus pada tingkat 

sekolah menengah atas akan berbeda penggunaan variasi 

bahasanya dengan mahasiswa atau para sarjana. 

➢ Variasi bahasa berdasarkan seks adalah variasi bahasa yang 

terkait dengan jenis kelamin dalam hal ini pria atau wanita. 

Misalnya, variasi 

bahasa yang digunakan o!eh wanita Jepang berbeda dengan 

pria pria Jepang. 

➢ Variasi bahasa berdasarkan profesi, pekerjaan, atau tugas para 

penutur Variasi bahasa ini adalah variasi bahasa yang terkait 

dengan jenis profesi, pekerjaan dan tugas para penguna bahasa 

tersebut. Misalnya, variasi yang digunakan oleh para buruh, 

guru, polisi, dokter, dan lain sebagainya tentu mempunyai 

perbedaan variasi bahasa. 

➢ Variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan adalah 

variasi yang terkait dengan tingkat dan kedudukan 

(kebangsawanan atau raja-raja) dalam masyarakatnya. 

Misalnya, adanya perbedaan variasi bahasa yang digunakan 

oleh raja (keturunan raja) dengan masyarakat biasa dalam 

bidang kosa kata, seperti kata mati digunakan untuk masyarakat 

biasa, sedangkan para raja menggunakan kata mangkat. 

➢ Variasi bahasa berdasarkan tingkat ekonomi para penutur 

adalah variasi bahasa yang mempunyai kemiripan dengan 

variasi bahasa berdasarkan tingkat kebangsawanan hanya saja 

tingkat ekonomi bukan mutlak sebagai warisan sebagaimana 

halnya dengan tingkat kebangsawanan. Misalnya, seseorang 

yang mempunyai tingkat ekonomi yang tinggi akan mempunyai 

variasi bahasa yang berbeda dengan orang yang mempunyai 

tingkat ekonomi lemah. Berkaitan dengan variasi bahasa 

berdasarkan tingkat golongan, status dan kelas sosial para 

penuturnya dikenal adanya variasi bahasa akrolek, basilek, 

vulgal, slang, kulokial, jargon, argoi, dan ken. Adapun 

penjelasan tentang variasi bahasa tersebut adalah sebagai 

berikut: 

• akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi 

atau lebih bergengsi  dari variasi sosial lainnya; 

• basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang 

bergengsi atau bahkan dipandang rendah; 
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• vulgar adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pada 

pemakai bahasa yang kurang terpelajar atau dari kalangan 

yang tidak berpendidikan; 

• slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan 

rahasia; 

• kolokial adalah variasi sosial yang digunakan dalam 

percakapan sehari-hari yang cenderung menyingkat kata 

karena bukan merupakan bahasa tulis. Misalnya 

dok(dokter), prof (profesor), let (letnan), nda (tidak), dan 

lain-lain 

• jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas 

oleh kelompok sosial tertentu. Misalnya, para montir 

dengan istilah roda gila, didongkrak, dll; 

• argot adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas 

oleh profesi tertentu dan bersifat rahasia. Misalnya, bahasa 

para pencuri dan tukang copet yang menyebut kaca mata 

dengan maksud polisi. 

• ken adalah variasi sosial yang bernada memelas, dibuat 

merengek-rengek penuh dengan kepura-puraan. Misalnya, 

variasi bahasa para pengemis. 

 

b. Variasi Bahasa dari Segi Pemakaian 

Variasi bahasa berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya 

disebut fungsiolek atau register adalah variasi bahasa yang 

menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang 

apa. Misalnya bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, 

pendidikan, dan sebagainya. Variasi bahasa dari segi pemakaian 

ini yang paling tanpak cirinya adalah dalam hal kosakata. Setiap 

bidang kegiatan biasanya mempunyai kosakata khusus yang tidak 

digunakan dalam bidang lain. Misalnya, bahasa dalam karya sastra 

biasanya menekan penggunaan kata dari segi estetis sehingga 

dipilih dan digunakanlah kosakata yang tepat. Contoh lain variasi 

bahasa ini ragam bahasa jurnalistik, hukum,militer dan ragam 

bahasa ilmiah yang membedakannya satu dengan yang lain. 

 

c. Variasi Bahasa dari Segi Keformalan 

Variasi bahasa berdasarkan tingkat keformalannya, Chaer 

(2004:700) membagi variasi bahasa atas lima macam gaya, yaitu: 
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• Gaya atau ragam beku (frozen) adalah variasi bahasa yang 

paling formal, yang digunakan pada situasi-situasi hikmat, 

misalnya dalam upacara kenegaraan, khotbah, dan sebagai 

nya. 

• Gaya atau ragam resmi (formal) 

Gaya atau ragam resmi adalah variasi bahasa yang biasa 

digunakan pada pidato kenegaraan, rapat dinas, surat-

menyurat, dan lain sebagainya. 

• Gaya atau ragam usaha (konsultatif) 

Gaya atau ragam usaha atau ragam konsultatif adalah 

variasi bahasa yang lazim dalam pembicaraan biasa di 

sekoiah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi 

pada hasil atau produksi. 

• Gaya atau ragam santai (casual) 

Gaya bahasa ragam santai adalah ragam bahasa yang 

digunakan dalam situasi yang tidak resmi untuk 

berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib 

pada waktu istirahat dan sebagainya. 

• Gaya atau ragam akrab (intimate) 

Gaya atau ragam akrab adalah variasi bahasa yang biasa 

digunakan leh para penutur yang hubungannya sudah akrab. 

Variasi bahasa ini biasanya pendek-pendek dan tidak jelas. 

d. Bahasa dari Segi Sarana 

Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang 

digunakan. Misalnya, telepon, telegraf, radio yang menunjukan 

adanya perbedaan dari variasi bahasa yang digunakan. salah 

satunya adalah ragam atau variasi bahasa lisan dan bahasa tulis 

yang pada kenyataannya menunjukan struktur yang tidak sama. 

 

2. Variasi Bahasa dalam Sosiolinguistik 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, salah satu variasi bahasa 

dalam sosiolinguistik adalah menggolongkannya berdasarkan usia 

penutur. Pemakaian bahasa menurut usia penutur terdiri dari bahasa 

anak-anak, bahasa remaja (ABG) dan bahasa orang dewasa. Masing-

masing bahasa tersebut memiliki karakteristik yang membedakannya 

satu dengan lainnya. Untuk membahas mengenai bahasa anak tidak 

terlepas dari teori-teori yang membahasa bagaimana seorang anak 
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dapat menguasai bahasa, baik sebagai bahasa ibu, bahasa kedua atau 

bahasa asing. 

 

2.1.Teori Pemerolehan Bahasa 

Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang 

berlangsung di dalam otak seseorang kanak-kanak ketika dia 

memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Ada dua 

proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak sedang 

memperoleh bahasa pertamanya, yaitu proses kompetensi dan 

proses performansi. Kedua proses ini merupakan dua proses yang 

berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang 

berlangsung secarra tidak disadari. Proses kompetensi ini menjadi 

syarat untuk terjadinya proses performansi yang terdiri dari dua 

buah proses, yakni proses pemahaman dan proses penerbitan atau 

proses menghasilkan kalimat-kalimat. Proses pemahaman 

melibatkan kemampuan atau kepandaian mengamati atau 

kemampuan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. 

Sedangkan penerbitan melibatkan kemampuan mengeluarkan atau 

menerbitkan kalimat-kalimat sendiri. Kedua jenis proses 

kompetensi ini apabila telah dikuasai kanak-kanak akan menjadi 

kemampuan linguistik kanak-kanak itu 

Penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan bahasa anak 

tentunya tidak berlepas dari pandangan hipotesis, atau teori 

psikologi yang dianut. Dalam hal ini sejarah mencatat adanya tiga 

pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak. Berikut 

ini akan dikemukakan ketiga pandangan tersebut: 

1. Nativisme 

Tokoh yang mewakili pandangan nativis adalah Chomsky. 

Teori ini memiliki pandangan bahwa selama proses 

pemerolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit 

membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah 

diprograman. Pandangan ini tidak menganggap lingkungan 

memiliki pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan 

menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis. 

Kaum nativis berpendapat bahwa bahasa itu terlalu kompleks 

dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu 

singkat melalui metode seperti imitasi. Jadi, pasti terdapat 
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beberapa aspek penting mengenai sistem bahasa yang sudah 

ada pada manusia secara alamiah. 

Chomsky melihat bahasa bukan hanya kompleks, tetapi juga 

penuh dengan kesalahan dan penyimpangan kaidah pada 

pengucapan atau pelaksanaan bahasa (performance). Manusia 

tidaklah mungkin belajar bahasa pertama dari orang lain. 

Selama belajar mereka menggunakan prinsip-prinsip yang 

membimbingnya menyusun tata bahasa. 

Menurut Chomsky, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. 

Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. 

Pendapat ini didasarkan pada 3 asumsi, yaitu: 

• Perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan 

(genetik); pola perkembangan bahasa adalah sama pada 

semua macam bahasa dan budaya, dianggap sebagai 

sesuatu yang universal., dan lingkungan hanya memiliki 

peranan kecil di dalam proses pematangan bahasa. 

• Bahasa dapat dikuasai dalam waktu singkat, anak berusia 

empat tahun sudah dapat berbicara mirip dengan orang 

dewasa. 

• Lingkungan bahasa si anak tidak dapat menyediakan data 

secukupnya bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari 

orang dewasa. 

Chomsky juga mengemukakan tentang adanya Language 

Acquisition Device (LAD). Piranti ini sudah tertanam dalam 

diri masing-masing manusia. LAD dianggap sabagai bagian 

fisiologis dari otak yang khusus memproses bahasa, dan tidak 

memiliki hubungan dengan kemampuan kognitif lainnya. 

 

2. Behaviourisme 

Pandangan ini diwakili oleh B.F. Skinner. Kaum behaviourisme 

menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama 

dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang 

diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum ini 

dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan 

suatu wujud, sesuatu yang dimiliki atau digunakan, dan bukan 

sesuatu yang dilakukan. Padahal bahasa itu merupakan salah 

satu perilaku di antara perilaku-perilaku manusia lainnya. Oleh 

karena itu, mereka lebih suka menggunakan istilah perilaku 
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verbal (verbal bahaviour), agar tampak lebih mirip dengan 

perilaku lain yang harus dipelajari. 

Menurut kaum behaviouris kemampuan berbicara dan 

memahami bahasa oleh anak diperoleh melalu rangsangan dari 

lingkungannya. Anak dianggap sebagai penerima pasif dari 

tekanan lingkungannya, tidak memiliki peranan yang aktif di 

dalam proses perkembangan prilaku verbalnya. Kaum 

behaviouris bukan hanya tidak mengakui peranan aktif si anak 

dalam proses pemerolehan  bahasa, bahkan juga tidak 

mengakui kematangan si anak. Proses perkembangan bahasa 

yang utama ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan 

oleh lingkungannya. 

Menurut Skinner dalam Chaer (2003) kaidah gramatikal atau 

kaidah bahasa adalah perilaku verbal yang memungkinkan 

seseorang dapat menjawabb atau mengatakan sesuatu. Namun, 

kalau kemudian anak dapat berbicara bukanlah karena 

“penguasaan kaidah” (rule governed) sebab anak tidak dapat 

mengungkapkan kaidah bahasa, melainkan dibentuk secara 

langsung oleh faktor di luar dirinya. 

Kaum behaviouris tidak mengakui pandangan bahwa anak 

menguasai kaidah bahasa dan memiliki kemampuan untk 

mengabstrakkan ciri-ciri penting dari bahasa di lingkungannya. 

Mereka berpendapat stimulus dari lingkungan tertentu 

memperkuat kemampuan berbahasa anak. Perkembangan 

bahasa mereka pandang sebagai suatu kemajuan dari 

pengungkapan verbal yang berlaku secara acak sampai ke 

kemampuan yang sebenarnya untuk berkomunikasi melalui 

prinsip pertalian S-R (stimulus-respons) dan proses peniruan-

peniruan. 

 

3.  Pandangan Kognitivisme 

Jean Piaget dalam Chaer (2003) menyatakan bahwa bahasa itu 

bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu 

di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan 

kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar; maka perkembangan 

bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar 

dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urut-urutan 

perkembangan kognitf menentukan urutan perkembangan 
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kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yag kompleks, 

abstrak dan khas itu. Begitu juga lingkungan berbahasa tidak 

dapat menjelaskan struktur yang muncul di dalam bahasa anak. 

Oleh karena itu, menurut Chomsky, bahasa (struktur atau 

kaidahnya) haruslah diperoleh secara alamiah. 

Sebaliknya, Piaget menegaskan bahwa struktur yang kompleks 

dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam, dan 

bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan. Struktur 

bahasa itu timbul sebagai akibat interaksi yang terus menerus 

antara tingkat tingkat fungsi kognitif si anak dengan lingkungan 

kebahasannya (juga lingkungan lain). Struktur itu timbulnya tak 

terelakkan, maka struktur itu tidak perlu tersediakan secara 

alamiah. 

Kalau Chomsky berpendapat bahwa lingkungan tidak besar 

pengaruhnya pada proses pematangan bahasa, maka Piaget 

berpendapat bahwa lingkungan juga tidak besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan intelektual anak. Perubahan atau 

perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada 

keterlibatan anak secara aktif dengan lingkungan. 

Bagaimana hubungan antara perkembangan kognitif dan 

perkembangan bahasa pada anak dapat kita lihat dari 

keterangan Piaget mengenai tahap paling awal dari 

perkembangan intelektual anak. Tahap perkembangan dari lahir 

sampai usia 18 bulan oleh Piaget disebut sebagai tahap ‘sensori 

motor’. Pada tahap ini dianggap belum ada bahasa karena anak 

belum menggunakan lambang-lambang untuk menunjuk pada 

benda-benda di sekitarnya. Anak pada tahap ini memahami 

dunia melalui alat indranya (sensory) dan gerak kegiatan yang 

dilakukannya (motor). Anak hanya mengenal  benda jika benda 

itu dialaminya secara langsung. Begitu benda itu hilang dari 

penghilangannya maa benda itu dianggap tidak ada lagi. 

Menjelang akhir usia satu tahun barulah anak itu dapat 

menangkap bahwa objek itu tetap ada (permanen), meskipun 

sedang tidak dilihatnya. Sedang dilihat atau tidak benda itu 

tetap ada sebagai benda, yang memiliki sifat permanen. 

Sesudah mengerti kepermanenan objek anak mulai 

menggunakan simbol untuk mempresentasikan objek yang 

tidak lagi hadir di hadapannya. Simbol ini kemudian menjadi 
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kata-kata awal yang diucapkan si anak. Jadi, menurut 

pandangan kognitivisme perkembangan kognitif harus tercapai 

lebih dahulu; dan baru sesudah itu pengetahuan itu dapat  

keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. 

 

2.2.Karakteristik Bahasa Anak 

Anak mulai belajar berbicara pada usia kurang lebih 18 bulan, dan 

usia kurang lebih tiga setengah tahun si anak boleh dikatakan 

sudah menguasai tata bahasa bahasa ibunya, sehingga mereka 

dapat berkomunikasi dengan orang dewasa secara sempurna. Pada 

masa awal pekembangannya, bahasa anak-anak itu mempunyai 

ciri-ciri antara lain adanya penyusutan (reduksi). 

Kita dapat mengamati bagaimana anak yang baru bisa berbicara 

memulai dengan penggunaan kalimat yang sangat sederhana. 

Bahkan di sana sini terjadi penghilangan kata-kata. Misalnya pada 

saat bermasud ingin dibukakan pintu, maka yang dituturkan  

bukan berupa kalimat yang lengkap seperti tolong bukakan pintu, 

tetapi kata yang terucap hanyalah buka pintu. Banyak juga reduksi 

yang terjadi pada kata-kata yang mengandung imbuhan 

Kata-kata yang tetap bertahan dalam tutur mereka adalah kata-kata 

yang tergolong kontentif atau kata penuh, yaitu kata yang 

mempunyai makna sendiri jika berdiri sendiri. Karena itu 

hilangnya imbuhan atau kata-kata seperti kata depan dan kata 

sandang tidak akan mengurangi isi makna suatu kalimat, dan 

karena itu kalimat mereka masih bisa dimengerti oleh orang 

dewasa. 

Reduksi yang terjadi dalam tuturan anak serta dipertahankannya 

kontentif itu membuktikan tutur anak-anak itu teratur dan 

sistematis dan hal itu bukan merupakan ketidakmampuan atau 

kebingungan anak, melainkan harus dianggap sebagai suatu 

strategi untuk berkomunikasi dan menguasai kaidah tata bahasa 

berikutnya. Karena dengan cara itu tutur mereka bisa dipahami 

oleh orang dewasa. Dengan cara ini kita bisa mengatakan anak 

sebenarnya sudah mampu menguasai hubungan abstrak dalam 

kalimat, antara subyek dengan predikat.  

Adapula ciri universal dalam tutur anak-anak ditinjau dari segi 

fonologi. Misalnya, bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh gerak 

membuka dan menutupnya bibir yang biasa disebut bunyi bilabial, 
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merupakan bunyi-bunyi yang sangat umum dihasilkan oleh anak-

anak pada awal ujarannya. Produksi awal bunyi-bunyi bilabial ini 

isa kita mengerti karena bunyi-bunyi inilah yang paling mudah 

dihasilkan, yaitu dengan hanya menggerakkan kedua bibir. 

Bunyi-bunyi juga dilafalkan sesuai dengan daya kerja alat-alat 

ucap mereka. Dalam berbagai masyarakat bahasa Indonesia 

bunyi/r/ adalah bunyi yang paling sulit diproduksi, sehingga bunyi 

itu baru dikuasai anak setelah mereka beberapa tahun. Agak 

kurang sulit dari bunyi/r/ ini adalah bunyi/s/ juga bunyi /c/. 

Contoh: dalam bahasa Indonesia susu diucapkan cucu, dalam 

bahasa Jepang obasan diucapkan obachan. 

Kosa kata anak-anak kecil akan berkisar pada ”yang ada di sini 

dan yang ada sekarang”. Ini wajar, karena perkembangan kosakata 

tertentu sejalan dengan lingkaran situasi yang melingkungi anak. 

Jika anak itu berusia 2-3 tahun, aktivitas kehidupannya akan 

mencakup: makan, minum, tidur dan bermain. Perkembangan 

bahasa tersebut berlanjut sejalan dengan perkembangan kognitf, 

mulai dari hal yang konkrit menuju hal yang abstrak. 

 

2.3.Tahapan Perkembangan Linguistik Anak (Pemerolehan 

Bahasa Pertama) 

Perlu untuk diketahui adalah seorang anak tidak dengan tiba-tiba 

memiliki tata bahasa bahasa ibunya (B1) dalam otaknya dan 

lengkap dengan semua kaidahnya. B1 diperolehnya dalam 

beberapa tahap dan setiap tahap berikutnya lebih mendekati tata 

bahasa dari bahasa orang dewasa. Menurut para ahli, tahap-tahap 

ini sedikit banyaknya ada ciri kesemestaan dalam berbagai bahasa 

di dunia. 

1. Vokalisasi Bunyi 

Pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan 

bunyi-bunyi dalam bentuk teriakan, rengekan, dekur. 

Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi 

konsonan atau vokal. Akan tetapi, bunyi-bunyi ini belum 

dapat dipastikan bentuknya karena memang belum 

terdengar dengan jelas. Yang menjadi pertanyaan adalah 

apakah bunyi-bunyi yang dihasilkan tadi merupakan 

bahasa? Fromkin dan Rodman (1993:395) menyebutkan 

bahwa bunyi tersebut tidak dapat dianggap sebagai 
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bahasa. Sebagian ahli menyebutkan bahwa bunyi yang 

dihasilkan oleh bayi ini adalah bunyi-bunyi 

prabahasa/dekur/vokalisasi bahasa/tahap cooing.  

Setelah tahap vokalisasi, bayi mulai mengoceh (babling). 

Celoteh merupakan ujaran yang memiliki suku kata 

tunggal seperti mu dan da. Adapun umur si bayi 

mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti. Mar’at 

(2005:43) menyebutkan bahwa tahap ocehan ini terjadi 

pada usia antara 5 dan 6 bulan. Dardjowidjojo (2005: 

244) menyebutkan bahwa tahap celoteh terjadi sekitar 

umur 6 bulan. Tidak hanya itu. ada juga sebagian ahli 

menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai 

dengan 10 bulan. Perbedaan pendapat seperti ini dapat 

saja. Yang perlu diingat bahwa kemampuan anak 

berceloteh tergantung pada perkembangan neurologi 

seorang anak.  

Pada tahap celoteh ini, anak sudah menghasilkan vokal 

dan konsonan yang berbeda seperti frikatif dan nasal. 

Mereka juga mulai mencampur konsonan dengan vokal. 

Celotehan dimulai dengan konsonan dan diikuti dengan 

vokal. Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan 

bilabial hambat dan bilabial nasal. Vokalnya adalah /a/. 

dengan demikian, strukturnya adalah K-V. Ciri lain dari 

celotehan adalah pada usia sekitar 8 bulan, stuktur silabel 

K-V ini kemudian diulang sehingga muncullah struktur 

seperti: K1 V1 K1 V1 K1 V1…papapa mamama 

bababa… 

Orang tua mengaitkan kata papa dengan ayah dan mama 

dengan ibu meskipun apa yang ada di benak tidaklah kita 

ketahui. Tidak mustahil celotehan itu hanyalah sekedar 

artikulatori belaka (Djardjowidjojo, 2005:245).  

Begitu anak melewati periode mengoceh, mereka mulai 

menguasai segmen-segmen fonetik yang merupakan 

balok bangunan yang dipergunakan untuk mengucapkan 

perkataan. Mereka belajar bagaimana mengucapkan 

sequence of segmen, yaitu silabel-silabel dan kata-kata. 

Cara anak-anak mencoba menguasai segmen fonetik ini 

adalah dengan menggunakan teori hypothesis-testing 
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(Clark & Clark dalam Mar’at 2005:43). Menurut teori ini 

anak-anak menguji coba berbagai hipotesis tentang 

bagaimana mencoba memproduksi bunyi yang benar. 

Pada tahap-tahap permulaan pemerolehan bahasa, 

biasanya anak-anak memproduksi perkataan orang 

dewasa yang disederhanakan. Penyederhanaan kata-kata 

tersebut misalnya penghilangan suku kata awal, misalnya 

sudah ----dah, permen ----men, reduplikasi silabel 

sederhana, misalnya nakal----kakal, celana---nana dan 

lain-lain. 

Menurut beberapa hipotesis, penyederhanaan ini 

disebabkan oleh memory span yang terbatas, kemampuan 

representasi yang terbatas, kepandaian artikulasi yang 

terbatas (Mar’at 2005:46-47).  

Apakah tahap celoteh ini penting bagi si anak. 

Jawabannya tentu saja penting. Tahap celoteh ini penting 

artinya karena anak mulai belajar menggunakan bunyi-

bunyi ujaran yang benar dan membuang bunyi ujaran 

yang salah. Dalam tahap ini anak mulai menirukan pola-

pola intonasi kalimat yang diucapkan oleh orang dewasa. 

 

2.  Tahap Satu-Kata atau Holofrastis 

Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara 12 dan 

18 bulan. Ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata 

tunggal diucapkan anak untuk mengacu pada benda-

benda yang dijumpai sehari-hari. Pada tahap ini pula 

seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi 

berulang-ulang untuk makna yang sama. pada usia ini 

pula, sang anak sudah mengerti bahwa bunyi ujar 

berkaitan dengan makna dan mulai mengucapkan kata-

kata yang pertama. Itulah sebabnya tahap ini disebut 

tahap satu kata satu frase atau kalimat, yang berarti 

bahwa satu kata yang diucapkan anak itu merupakan satu 

konsep yang lengkap, misalnya “mam” (Saya minta 

makan); “pa” (Saya mau papa ada di sini), “Ma” (Saya 

mau mama ada di sini).Mula-mula, kata-kata itu 

diucapkan anak itu kalau rangsangan ada di situ, tetapi 

sesudah lebih dari satu tahun, “pa” berarti juga “Di mana 
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papa?” dan “Ma” dapat juga berarti “Gambar seorang 

wanita di majalah itu adalah mama”. 

Menurut pendapat beberapa peneliti bahasa anak, kata-

kata dalam tahap ini mempunyai tiga fungsi, yaitu kata-

kata itu dihubungkan dengan perilaku anak itu sendiri 

atau suatu keinginan untuk suatu perilaku, untuk 

mengungkapkan suatu perasaan, untuk memberi nama 

kepada suatu benda. Dalam bentuknya, kata-kata yang 

diucapkan itu terdiri dari konsonan-konsonan yang 

mudah dilafalkan seperti m,p,s,k dan vokal-vokal seperti 

a,i,u,e.  

 

3.  Tahap Dua-Kata, Satu Frase 

Tahap ini berlangsung ketika anak berusia 18-20 bulan. 

Ujaran-ujaran yang terdiri atas dua kata mulai muncul 

seperti mama mam dan papa ikut. Kalau pada tahap 

holofrastis ujaran yang diucapkan si anak belum tentu 

dapat ditentukan makna, pada tahap dua kata ini, ujaran si 

anak harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Pada 

tahap ini pula anak sudah mulai berpikir secara “subjek + 

predikat” meskipun hubungan-hubungan seperti infleksi, 

kata ganti orang dan jamak belum dapat digunakan. 

Dalam pikiran anak itu, subjek + predikat dapat terdiri 

atas kata benda + kata benda, seperti “Ani mainan” yang 

berarti “Ani sedang bermain dengan mainan” atau kata 

sifat + kata benda, seperti “kotor patu” yang artinya 

“Sepatu ini kotor” dan sebagainya.  

 

4.  Ujaran Telegrafis 

Pada usia 2 dan 3 tahun, anak mulai menghasilkan ujaran 

kata-ganda (multiple-word utterances) atau disebut juga 

ujaran telegrafis. Anak juga sudah mampu membentuk 

kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuk itu dengan benar. 

Kosakata anak berkembang dengan pesat mencapai 

beratus-ratus kata dan cara pengucapan kata-kata semakin 

mirip dengan bahasa orang dewasa.  

Pada usia dini dan seterusnya, seorang anak belajar B1-

nya secara bertahap dengan caranya sendiri. Ada teori 
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yang mengatakan bahwa seorang anak dari usia dini 

belajar bahasa dengan cara menirukan. Namun, Fromkin 

dan Rodman (1993:403) menyebutkan hasil peniruan 

yang dilakukan oleh si anak tidak akan sama seperti yang 

diinginkan oleh orang dewasa. Jika orang dewasa 

meminta sang anak untuk menyebutkan “He’s going out”, 

si anak akan melafalkan dengan “He go out”. Ada lagi 

teori yang mengatakan bahwa seorang anak belajar 

dengan cara penguatan (reinforcement), artinya kalau 

seorang anak belajar ujaran-ujaran yang benar, ia 

mendapat penguatan dalam bentuk pujian, misalnya 

bagus, pandai, dsb. Akan tetapi, jika ujaran-ujarannya 

salah, ia mendapat “penguatan negatif”, misalnya lagi, 

salah, tidak baik. Pandangan ini berasumsi bahwa anak 

itu harus terus menerus diperbaiki bahasanya kalau salah 

dan dipuji jika ujarannya itu benar. 

Teori ini tampaknya belum dapat diterima seratus persen 

oleh para ahli psikologi dan ahli psikolinguistik. Yang 

benar ialah seorang anak membentuk aturan-aturan dan 

menyusun tata bahasa sendiri. Tidak semua anak 

menunjukkan kemajuan-kemajuan yang sama meskipun 

semuanya menunjukkan kemajuan-kemajuan yang 

reguler. 

Selain tahap pemerolehan bahasa yang disebutkan di atas, 

ada juga para ahli bahasa seperti Aitchison 

mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. 

Tahap 1: Mendengkur 

Tahap ini mulai berlangsung pada anak usia sekitar enam 

minggu. Bunyi yang dihasilkan mirip dengan vokal tetapi 

tidak sama dengan bunyi vokal orang dewasa. 

 

Tahap 2: Meraban 

Tahap ini berlangsung ketika usia anak mendekati enam 

bulan. Tahap meraban merupakan pelatihan bagi alat-alat 

ucap. Vokal dan konsonan dihasilkan secara serentak. 
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Tahap 3: Pola intonasi 

Anak mulai menirukan pola-pola intonasi. Tuturan yang 

dihasilkan mirip dengan yang diucapkan ibunya. 

 

Tahap 4: Tuturan satu kata 

Pada umur satu tahun sampai delapan belas bulan anak 

mulai mengucapkan tuturan satu kata. Pada usia ini anak 

memperoleh sekitar lima belas kata meliputi nama orang, 

binatang, dan lain-lain. 

 

Tahap 5: Tuturan dua kata 

Umumnya pada usia dua setengah tahun anak sudah 

menguasai beberapa ratus kata. Tuturan hanya terdiri atas 

dua kata. 

 

Tahap 6: Infleksi kata 

Kata-kata yang dianggap remeh dan infleksi mulai 

digunakan. Dalam bahasa Indonesia yang tidak mengenal 

istilah infleksi, mungkin berwujud pemerolehan bentuk-

bentuk derivasi, misalnya kata kerja yang mengandung 

awalan atau akhiran. 

 

Tahap 7: Bentuk Tanya dan bentuk ingkar 

Anak mulai memperoleh kalimat tanya dengan kata tanya 

seperti apa, siapa, kapan, dan sebagainya. Di samping itu 

anak juga sudah mengenal bentuk ingkar. 

 

Tahap 8: Konstruksi yang jarang atau kompleks 

Anak sudah mulai berusaha menafsirkan meskipun 

penafsirannya dilakukan secara keliru. Anak juga 

memperoleh kalimat dengan struktur yang rumit, seperti 

pemerolehan kalimat majemuk. 

 

Tahap 9: Tuturan yang matang 

Pada tahap ini anak sudah dapat menghasilkan kalimat-

kalimat seperti orang dewasa. 
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2.4. Proses Perkembangan Bahasa Anak 

1. Fonologi 

Anak menggunakan bunyi-bunyi yang telah dipelajarinya dengan 

bunyi-bunyi yang belum dipelajari, misalnya menggantikan bunyi 

/l/ yang sudah dipelajari dengan bunyi /r/ yang belum dipelajari. 

Pada akhir periode berceloteh, anak sudah mampu mengendalikan 

intonasi, modulasi nada, dan kontur bahasa yang dipelajarinya. 

 

2. Morfologi 

Pada usia 3 tahun anak sudah membentuk beberapa morfem yang 

menunjukkan fungsi gramatikal nomina dan verba yang digunakan. 

Kesalahan gramatika sering terjadi pada tahap ini karena anak 

masih berusaha mengatakan apa yang ingin dia sampaikan. Anak 

terus memperbaiki bahasanya sampai usia sepuluh tahun. 

 

3. Sintaksis 

Anak-anak mengembangkan tingkat gramatikal kalimat yang 

dihasilkan melalui beberapa tahap, yaitu melalui peniruan, melalui 

penggolongan morfem, dan melalui penyusunan dengan cara 

menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk membentuk 

kalimat. 

 

4. Semantik 

Anak menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan 

gerak, ukuran, dan bentuk. Misalnya, anak sudah mengetahui 

makna kata jam. Awalnya anak hanya mengacu pada jam tangan 

orang tuanya, namun kemudian dia memakai kata tersebut untuk 

semua jenis jam. 

 

III. PEMBAHASAN PENELITIAN 

1. Selayang Pandang Film Tonari no Totoro dan Resensi  

Film yang pertamakali beredar pada tahun 1988 ini ditulis dan 

disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Film ini berhasil memenangkan 

Anime Grand Prix prize di tahun yang sama. Fox DVD dan Disney 

telah membeli hak untuk mendubbing dan memproduksi ulang. Selain 

cerita dan alur yang bagus, film ini juga memiliki musik yang sangat 

mendukung film ini. 
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Tonari no totoro ini bercerita tentang dua orang saudara yang bernama 

Satsuki dan Mei. Mereka baru saja pindah kota bersama ayahnya 

(ibunya sedang dirawat di rumah sakit) dan menempati sebuah rumah 

yang sudah tua di kaki gunung di pinggir hutan. Tak jauh dari 

rumahnya, terdapat sebuah kuil dengan sebatang pohon yang sangat 

besar. Di rumah baru, mereka mendapati bahwa rumah mereka 

ternyata ditempati oleh makhluk ‘tidak biasa’, makhluk hitam kecil 

yang suka membuat kotor rumah yang jumlahnya ratusan(susuatari). 

Tetapi mereka menyenangi rumah baru mereka. 

Di pekarangan rumah, tanpa sengaja Mei melihat dan mengikuti roh 

hutan (chibi totoro dan chu totoro) dan menemukan sebuah jalan yang 

menghubungkan ke pohon besar di puncak gunung. Di sana dia 

bertemu dengan raja totoro yang sedang tidur. Tetapi ketika dia 

menceritakannya kepada keluarganya, tidak ada yang 

mempercayainya. (Totoro adalah sejenis mahluk halus yang tidak 

semua orang dapat melihatnya) 

Sampai suatu hari, ketika ayah mereka pergi ke kota dan belum 

kembali sampai menjelang malam. Mereka berdua pergi ke 

pemberhentian bis untuk menjemput ayahnya karena hari itu hujan 

turun, dan ayah mereka lupa membawa payung. Sekian lama 

menunggu, dan bis-bis yang datang tidak membawa ayah mereka, 

membuat mei mengantuk dan tertidur di pundak Satsuki. Ketika hari 

mulai gelap, tiba-tiba datang Totoro dan berdiri disamping mereka. 

Karena merasa kasihan melihat Totoro yang terganggu dengan rintik 

hujan yang membasahi kepalanya, Satsuki menyerahkan payung 

ayahnya untuk Totoro. Totoro memberikan sebuah bungkusan sebagai 

balasannya (yang isinya ternyata sebuah biji yang dapat tumbuh 

menjadi pohon besar dalam semalam). Tak lama kemudian, sebuah 

kucing besar datang. Ternyata kucing tersebut adalah sebuah ‘bis’ 

(nekobasu = bis kucing). Sebuah bis yang dapat mengantarkan 

penumpangnya ke mana saja. 

Setelah pertemuan itu, mereka menjadi berteman dengan Totoro dan 

mengalami berbagai petualangan bersama. Tetapi kegembiraan 

mereka tidak berlangsung lama, karena sebuah telegram dari rumah 

sakit datang mengatakan bahwa ibu mereka bertambah sakit. Ayah 

mereka segera pergi ke rumah sakit, Satsuki dan Mei dititipkan ke 

tetangga sebelah. Tetapi karena ingin memberikan jagung kepada 

ibunya, Mei nekat pergi sendiri ke rumah sakit. Kehilangan Mei, 
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membuat Satsuki panik. Seluruh penduduk membantu mencari Mei, 

tetapi karena belum mendapatkan kabar yang baik. Akhirnya Satsuki 

pergi ke pohon besar di atas gunung, dan berharap untuk bisa 

menemukan Totoro (biasanya Totoro tidak bisa ditemui, hanya Mei 

yang berhasil menemuinya saat tidak sengaja menemukan jalan ke 

rumah Totoro). Totoro yang berhasil ditemukan Satsuki bersedia 

membantunya, dia memanggilkan Nekobasu untuk mengantar Satsuki 

kepada Mei. Setelah itu, mereka bersama-sama pergi ke rumah sakit 

untuk memberikan jagung kepada ibunya. 

 

2. Transkripsi Dialog 

a. Tuturan anak pada saat berhadapan dengan orang tua 

Dalam film ini dialog antara orang tua dan anak yang  paling 

dominan, terutama antara ayah dan anak. Berikut ini adalah 

cuplikan dari beberapa dialog antara orang tua dan anak. 

• Latar dialog:  ayah sedang mengemudikan mobil yang penuh 

dengan barang-barang perabotan rumah, sementara kedua 

anak yang bernama Satsuki dan Mei duduk di belakang 

kemudi. Satsuki menawarkan permen karamel kepada 

ayahnya. 

さつき ：お父さん、キャラメル。 

お父さん ：あ、ありがとう。 

• Latar dialog: tiba di rumah baru yang berlkasi di daerah 

pedesaan, halaman yang sangat luas dan rumah besar yang 

sudah bobrok dikelilingi dengan sungai kecil yang jernih dan 

pepohonan yang sangat besar. 

お父さん：どうだ？気にいったかい。 

さつき ：お父さん、素敵ねええ。。木のトンネ

ル！！！あの家。。。早くぼろ。おばけ屋敷

みたい。くさってる。 

      ……………………………………….. 

     お父さん、すごい木。 

• Latar dialog: Mei dan Satsuki menemukan semacam biji 

(pohon) yang jatuh dari atap rumah                   barunya. 

さつき :部屋の中にどんぐりが落ちてるの。 

 めい :上から落ちてきたよ 
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お父さん :りすってもいるのかなあああ。それっても

どんぐりづきのねずみのかなあ.. 

めい   :えええ！！！りすがいい 

• Latar dialog: Mei dan Satsuki melihat benda/mahluk berwarna 

hitam di dapur dengan jumlah yang sangat banyak dan  

terbang menghilang dengan cepat. 

さつき    ：お父さん、ここになにかいるよ。 

          お父さん ：りすかい。 

さつき  ：わからない、ごきぶりでもないねずみでも

ない。 

黒いの  がいっぱいいたの。 

                    

……………………………………………………………………… 

さつき ：どう？ 

お父さん ：これは真っ黒くろ黒すけだな 

さつき ：真っ黒くろ黒すけ？。絵本に出てた？ 

おとうさん：そうさ。。こんなよい天気おばけなんかで

るわけないよ。 

明るいところから急に黒い所に入ると、目

がくらんでる。真っ黒黒すけが出るのさ。 

• Latar dialog: saat malam hari tiba, kedua anak dan ayah 

sedang mandi di ofuro. Angin kencang berhembus hingga 

menggetarkan rumah. Juga terdengar suara burung hantu. 

めい ：お父さん。。。おうちぼろだからつぶれち

ゃうよ 

おとうさん：。。はあはあ引っ越したばかりでつぶれち

ゃう困るなあ 

• Latar dialog: sepulang dari menengok ibunya di rumah sakit. 

Ibunya tampak terlihat lebih segar dan sehat. 

さつき ：おかあさん、元気そうだったね 

おとうさん：そうだね。先生 もう少し退院出来るだろ

うと言ったよ。 

• Tuturan anak pada saat membangunkan ayahnya 

めい ：へえええ起きろうううう 
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• Tuturan anak pada saat meminta ayahnya untuk berperan 

sebagai penjual bunga 

めい ：おとうさんお花屋さんねええ。 

• Latar dialog: pada saat kedua anak dan ayah menjenguk 

ibunya yang di rawat di rumah sakit. 

お母さん ：めい、良くきてくれたね。 

めい ：お父さん、道がまちがったんだよ。 

• Latar dialog: Kanta seorang anak laki-laki sebaya dengan 

Satsuki yang berbohong kepada ibunya mengenai payung 

yang sebenarnya dipinjamkan pada Satsuki. Ibunya 

menanggapi alasan yang dikemukakan Kanta dengan marah. 

かんた  :だから忘れたの。 

Kanta のおかさん：雨が降っているとき、傘を忘れる 

ばかな。。。。 

b. Bahasa tulis (surat) anak yang ditujukan kepada orang tua. 

Latar: Satsuki menulis surat kepada ibunya mengenai 

perjumpaannya yang sangat menyenangkan hatinya dengan totoro 

pada saat menjemput ayahnya pulang dari kerja. 

おかあさん、まだ胸がどきどきしているくらいです。 

とても不思議で、ぶきみで   たのしい一日 でした。 

それにととろのくれたおれい も 素敵だったの。 

もうすぐなつやすみです。早く元気になってください。 

お母さん様 

さつき 

 

c. Tuturan anak kepada saudara (hubungan kakak –adik) 

• Latar dialog: saat pertama kali tiba di rumah baru yang dekat 

dengan sungai kecil yang melintas jembatan mungil di atasnya. 

さつき :めい、はしがあるよ。 

めい  :橋？ 

さつき :魚、ほら。。。また光った。 

• Latar dialog: Pertama kalinya tiba di rumah baru, Satsuki 

tepesona melihat pohon yang sangat tinggi, besar dan rimbun. 

さつき ：めい、見てごらん。ほら。大きいね。。。 

• Latar dialog: Satsuki menemukan Mei yang tergeletak tidur di 

dalam rimbunan pohon yang tersembunyi tak jauh dari 
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rumahnya. Satsuki dan ayahnya sempat mengkhawatirkan 

keberadaan Mei. 

さつき ：めい、起きろ。こんなとこに寝ちゃってだ

めですよ。 

d. Tuturan anak kepada sesama teman sebaya 

• Latar dialog: Nenek Kanta beserta Mei dan ayahnya sedang 

berada di dalam rumah, Satsuki yang kebetulan berada di dapur 

dengan pintu terbuka beradu pandang dengan Kanta yang 

membawa bahan makanan yang ditujukan kepada neneknya 

atas suruhan ibunya. 

さつき ：あ、さっきの。。。なに？？御用？ 

かんた ：かあちゃんが、ばあちゃんに。。。 

さつき ： 待 っ て こ れ な

に 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

  かんた ：やああああ。。お前のうちおばけ屋敷。 

• Latar dialog: Penduduk bersama-sama mencari Mei yang tiba-

tiba menghilang. Hingga menjelang malam Satsuki sudah 

berusaha mencari ke segala tempat, namun Mei tetap tidak 

berhasil ditemukannya. Di tengah perjalanan hndak kembali ke 

rumah, Satsuki bertemu dengan Kanta dari arah yang 

berlawanan. 

かんた ：さつき。。。 

さつき ：かんた。いた？ 

かんた ：だめだ。こっちも？ 

   今とおちゃん達が探している。俺かわり

に。。。 

病院へ行ってやるからお前は家に戻れ。 

e. Tuturan anak kepada orang lebih tua/kepada orang dewasa 

• Latar dialog: Ayah memperkenalkan nenek yang telah 

membantu merawat rumah yang tinggal tak jauh dari rumah 

baru mereka. 

お父さん ：このお家を管理されてる となりのおばあ

ちゃんだよ。応援にきてくださったんだ。  

さつき ：さつきに妹のめいです。こんにちは。 

• Latar dialog: Mei berhasil menangkap satu mahluk kecil 

berwarna hitam yang sebelumnya ditemukan bersama-sama 
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Satsuki pada saat membuka dapur. Mei menemukan mahluk 

tersebut pada saat mencari tangga untuk membuka jendela di 

lantai atas. Mahluk tersebut kemudian dibawanya untuk 

diperlihatkan pada Satsuki. Begitu Mei membuka tangan, yang 

ada hanyalah jelaga hitam di kedua telapak tangannya. 

おばあさん  ：こんなすすあたり出たな。。。 

さつき    ：すすあたり？？？すすあたりってこんなん

で 

   ぞあぞあって動く物？ 

• Latar dialog: Satsuki dan Mei mengembalikan payung yang 

dipinjamkan Kanta. Satsuki dan Mei bertemu dengan ibu Kanta. 

さつき ：ごめんください。今日はすみませんでした。 

あのう。この傘かんたさんが貸してくれた

んです。 

めいもいたからとても助かったのでもかん

たさんは 

ぬれちゃって。。。ありがとうございまし

た。 

• Latar dialog: Satsuki menelepon ke tempat kerja ayahnya. 

さつき ：もしもし、父を。。あの草壁をおねがいし

ます。 

わたし草壁さつきです。 

• Latar dialog: Satsuki memohon pada saudara Kanta yang 

memiliki telepon agar memperbolehkannya menunggu telepon 

balik dari ayahnya. 

さつき ：おばちゃんここで待たせてください。お父

さんはまた電話してくるの。 

• Latar dialog: Satsuki bertemu dengan seorang bapak yang 

sedang menggarap ladang mengenai keberadaan Mei. 

さつき ：すみません、おじいさん。あの。。この道

を小さい 

おんなの子とらなかったですか。私の妹な

の。 

• Latar dialog: Satsuki menghadang sepeda motor di tengah jalan 

untuk menanyakan keberadaan adiknya. 
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さつき ：とまってください。妹さがしているんです。 

女の子いませんでしたか。 

f. Tuturan anak pada saat berhadapan dengan “mahluk lain” 

• Latar dialog: pada saat Satsuki dan Mei mencari mahluk hitan 

yang dengan cepat pergi begitu bertemu keduanya. 

めいとさつき ：真っ黒くろ黒すけ出ておいで。。 

さつき  ：真っ黒くろ黒すけさんいませんか。 

• Latar dialog: Mei bertemu dengan totoro besar yang sedang 

tidur telentang. 

めい ：あなたはだれ？？真っ黒黒すけ？ 

ととろ。。。あなた。。ととろというのね

ええ。 

やっぱりととろねえ。。 

• Latar dialog: Setelah Mei ditemukan Satsuki yang tidur dalam 

di bawah rerimbunan pohon, ayah, Satsuki dan Mei menuju 

pohon besar yang berpenghuni mahluk halus untuk 

menyampaikan terimakasih dan memohon perlindungan. 

お父さん  ：めいさんがお世話になりました。今

日からも 

おねがいいたします。 

めいとさつき ：おねがいいたします。。 

• Latar dialog: Di perjalanan pulang ke rumah setelah selesai 

sekolah, Mei dan Satsuki berteduh di tempat patung ojizousama. 

さつき ：お地蔵様ちょっと雨宿りさせてください。 

• Latar dialog: Satsuki menggendong Mei yang sudah mengantuk 

menanti kepulangan ayahnya. Di bawah rintik hujan malam 

hari, Satsuki terkejut dengan kehadiran mahluk besar di 

sampingnya. 

さつき ：ととろ？あ、待ってね。貸してあげる。は

やく。 

めいがおちちゃう。こうやって使うのよ。 

 

3. Analisis 

Dari beberapa transkripsi seperti di atas, kita dapat mengetahui 

beberapa penggunaan bahasa anak pada masyarakat Jepang, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Kalimat yang diucapkan pada bahasa anak (Jepang ) banyak 

mengalami reduksi. Reduksi tersebut adalah berkenaan dengan: 

- Pada saat menawarkan sesuatu: 

さつき ：お父さん、キャラメル。 

お父さん ：あ、ありがとう。 

Dalam kalimat tersebut hanya ada satu obyek yang disebut yaitu 

karamel sebagai key word.  Dalam kalimat lengkap biasanya 

menggunakan pola ….ga hoshii (desu ka). Di sini terjadi 

penyusutan predikat. 

- Pada saat meminta  

めい ：おとうさんお花屋さんねええ。 

Maksud dalam kalimat tersebut adalah “otousan wa ohanasan ni 

natte nee…” 

- かんた ：さつき。。。 

さつき ：かんた。いた？ 

かんた ：だめだ。こっちも？ 

Dalam dialog tersebut terjadi penghilangan subyek dan pada 

respon berikutnya yang disampaikan oleh Kanta, subyek dan 

predikat dihilangkan sekaligus. Subyek yang dimaksud adalah 

Mei 

Dalam kalimat lengkap:      

さつき ：かんた。Mei  gaいた(ka)？ 

かんた ：だめだ。こっちも Mei ga inai (ka)？ 

- Penghilangan kata tanya “desu ka” dapat tergambar dalam dua 

kalimat di bawah ini: 

さつき ：ととろ？ 

めい ：あなたはだれ？？真っ黒黒すけ？ 

- Dalam tuturan ini terdapat penghilangan obyek yaitu “kasa” 

さつき ：ととろ？あ、待ってね。貸してあげる。は

やく。 

めいがおちちゃう。 こうやって使うのよ。 

Dalam kalimat lengkapnya adalah sebagai berikut: 

さつき ：ととろ？あ、待ってね。Kasa o 貸してあげ

る。はやく。 

めいがおちちゃう。こうやって使うのよ。 
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b. Anak pada usia Sekolah Dasar sudah mengenal penggunaan 

bahasa secara konteks. Maksudnya adalah anak memiliki 

kompetensi strategis kapan harus menggunakan bahasa yang 

sopan atau formal, kapan mengunakan bahasa yang informal. Hal 

ini dapat terlihat dari tuturan yang disampaikan oleh satsuki pada 

saat menghadapi orang yang berbeda statusnya. Contohnya 

adalah: 

さつき  ：真っ黒くろ黒すけさんいませんか。  

 さつき  ：お地蔵様ちょっと雨宿りさせてくだ

さい。 

 さつき  ：ごめんください。今日はすみません

でした。 

あのう。この傘  かんたさんが貸して 

くれたんです。めいもいたからとて

も 

助かっ たのでもかんたさんはぬれち

ゃって。。。ありがとうございまし

た。 

Pada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Satsuki 

tersebut menunjukkan penggunaan bahasa formal. Anak usia SD 

sudah mengetahui pada saat berhadapan dengan siapa saja 

bahasa formal yang berkesan sopan digunakan. Seperti yang 

sdah diketahui umum, dalam bahasa Jepang bahasa formal 

digunakan pada saat menghadapi orang yang baru ditemui, pada 

orang yang lebih tua dan orang-orang yang dianggap bagian dari 

“soto” dalam “konsep uchi- soto” pada masyarakat Jepang.  

  さつき  ：お父さん、ここになにかいるよ。 

  さつき  ：ととろ？あ、待ってね。貸してあげ

る。 

はやく。めいがおちちゃう。こうや

って使うのよ 

さつき    :  めい、はしがあるよ。 

  さつき  ：かんた。いた？ 

Dalam kalimat –kalimat tersebut sngat kontradiktif nuansanya 

dengan kalimat sebelumnya. Kalimat –kalimat ini meupakan 

kalimat yang informal yang memberikan kesan akrab. 
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c. Pada anak masih menggunakan penghalus kata benda seperti kata 

yang bergaris di bawah  ini. 

めい  ：お父さん。。。おうちぼろだからつぶれち

ゃうよ 

めい  ：お父さん、お弁当まだ。 

さつき   : お地蔵様ちょっと雨宿りさせてください 

d. Mei yang diperkirakan berusia 3 tahun belum nampak 

penggunaan bahasa keigo. Sesuai dengan teori bahasa yang 

menyebutkan bahwa anak akan dapat menguasai bahasa seperti 

orang dewasa menginjak pada usia 4 tahun. 

Pada saat membangunkan ayahnya, Mei berteriak dengan 

mengucapkan 

へえええ起きろうううう 

Penggunaan kata kerja untuk menyuruh seseorang seperti di atas 

termasuk dalam kategori bentuk yang tidak sopan. 

e. Pada bahasa anak pun sudah mengenal perbedaan gender. Hal ini 

dapat dilihat dari dialog-dialog di bawah ini: 

- Kata sapaan yang digunakan Kanta juga berbeda dengan yang 

digunakan oleh Satsuki dan Mei. Kanta tidak menyertakan 

bentuk penghalus o di depan kata kaasan, baasan dan juga tousan, 

sementara di setiap dialog, Mei dan Satsuki selalu menyertakan o.  

さつき ：あ、さっきの。。。なに？？御用？ 

かんた ：かあちゃんが、ばあちゃんに。。。 

さつき ：待ってこれなに。。。 

- Penyebutan nama diri  “ore”,  dan ungkapan” ….da” 

かんた ：だめだ。こっちも？ 

   今とおちゃん達が探している。俺かわり

に。。。 

病院へ行ってやるからお前は家に戻れ。 

f. Antara bahasa tulis dan lisan terdapat perbedaan tingkat 

kesopanan. Meskipun bahasa tulis (surat) ditujukan kepada 

anggota keluarga, tetapi tetap menggunakan bahasa yang relatif 

formal tercermin dalam penggunaan pola…desu), seperti surat 

yang ditulis oelh Satsuki kepada ibunya: 

おかあさん、まだ胸がどきどきしているくらいです。 

とても不思議で、ぶきみで   たのしい一日 でした。 
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それにととろのくれたおれい も 素敵だったの。 

もうすぐなつやすみです。早く元気になってください。 

お母さん様 

さつき 

 

IV. KESIMPULAN 

Hasil penelitian bahasa anak pada masyarakat Jepang yang dalam hal ini 

diwakili oleh tuturan anak dalam film Tonari no Totoro adalah: 

1. Usia anak tiga tahun belum terbiasa menggunakan bahasa Jepang 

sopan (Keigo) dalam percakapan sehari-harinya. 

2. Pada saat anak berkomunikasi, anak mereduksi kalimat dengan 

mengambil bagian yang menjadi keyword sehingga tidak terjadi 

miskomunikasi. Reduksi terjadi dari subyek, predikat, dan juga 

obyek.  

3. Bahasa anak pada masyarakat Jepang pada jenjang usia Sekolah 

Dasar sudah menyerupai bahasa orang dewasa  yang mengenal 

fomal atau tidaknya konteks dan juga mengenal gender. 

4. Bahasa anak ketika menghadapi mahluk halus yang berupa roh 

penjaga menggunakan bahasa sopan, sedangakan mahluk halus 

yang “dianggap” seperti teman, maka komunikasi juga 

disampaikan dengan cara yang tida formal (akrab). 

5. Penggunaan bahasa surat dan bahasa lisan dari tingkat keformalan 

tetap saja berbeda meskipun sama-sama ditujukan bagi anggota 

keluarga sendiri (uchi) 

6. Pada saat berhadapan dengan orang di luar anggota keluarga 

sendiri (soto), tetapi orang tersebut sudah dianggap menjadi 

bagian dari anggota keluarga karena kedekatannya, maka 

komunikasi yang terjadi seperti komunikasi yang terjalin di antara 

anggota keluarga sendiri (konsep uchi). 
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PENGUNGKAP MODALITAS  CAN   

DALAM BAHASA INGGRIS 

 

Jannes Freddy Pardede 

(STBA JIA, Bekasi) 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya cakupan modalitas dalam bahasa Inggris sangat 

luas, oleh karena itu tulisan ini dibatasi hanya dalam penggunaan 

pengungkap modalitas  can. Pemilihan pengungkap modalitas can ini 

dilakukan tentu saja karena seringnya muncul pengungkap modalitas ini 

dalam  komunikasi bahasa Inggris baik dalam tulisan maupun lisan. Ini 

terbukti dari sebuah  penelitian yang dilakukan Wells dalam Perkins 

(1983:131) terhadap anak-anak yang berumur 6-12 tahun. Dia 

mengatakan bahwa dalam ujaranmya, anak-anak tersebut lebih sering 

menggunakan pengungkap modalitas  can  dibandingkan dengan 

pengungkap modalitas yang lain, seperti will, could, dan may. Menurut 

Perkins (1983:29)  can termasuk dalam modalitas primer (primary 

modals), bersama-sama dengan may, must, will dan  shall, sedangkan 

could, might, ought to, would dan should termasuk dalam  modalitas 

sekunder (secondary modals). Quirk et al. (1985:136) menggolongkan 

modalitas bahasa Inggris atas modalitas pusat (central modals) yang 

terdiri dari can, could, may, might, shall, should, will, would, must  dan 

modalitas marginal (marginal modals) yang terdiri dari dare, need, ought 

to,  used to. Di antara pengungkap modalitas di atas  can termasuk yang 

paling  yang sering dibahas oleh para ahli seperti Coates, Perkins dan 

Leech. Coates (1983:10) mengemukakakan bahwa can mengandung 

makna  muasal ‘kemampuan’ (ability), ‘izin’ (permission) dan  

‘kemungkinan’ (possibility).  

Adapun  data dalam makalah ini diperoleh dari transkrip 

percakapan (conversation) dalam bahasa Inggris yang terdapat dalam 

buku ‘New Interchange – English for International Communication’. 

Namun, tidak semua  transkrip data yang ada  dianalisis, melainkan hanya 

beberapa pernyataan (kalimat) saja yang dianggap dapat mewakili 

keseluruhan data tersebut. Sebelum masuk dalam analisis data, penulis 

mencoba memaparkan sekilas pandangan para ahli tentang modalitas dan 

strategi linguistik yang dapat digunanakan dalam menentukan makna 

modalitas tersebut.  
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2. PANDANGAN PARA AHLI  TENTANG MODALITAS 

Menurut Saeed (1997:125), modalitas merupakan kategori 

semantik yang memungkinkan penutur untuk mengungkapkan  berbagai 

macam tingkat komitmen, atau  keyakinan terhadap suatu proposisi. 

Selanjutnya dia menggolongkan modalitas menjadi dua yakni, modalitas 

epistemik dan deontik.  Modalitas  merupakan ciri universal bahasa. Hal 

itu sesuai dengan pendapat  Halliday (1985) mengenai interpersonal 

bahasa, yang menyatakan bahwa bahasa digunakan untuk menyatakan 

sikap pembicara sehubungan dengan peristiwa non-aktual yang 

diungkapkannnya. Rescher (1968) sebagaimana dikutip Alwi (1992:28) 

mengatakan bahwa  modalitas tidak cukup hanya  yang berhubungan  

dengan kebenaran, pengetahuan dan keharusan saja tapi juga 

berhubungan dengan  keinginan, kewajiban, penilaian, sebab akibat dan 

kebolehjadian. Ia membagi  subkategori modalitas menjadi delapan, yaitu 

(i) modalitas aletik yang berhubungan  dengan kebenaran itu sendiri, (ii) 

modalitas epistemik yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

kepercayaan/keyakinan, (iii) modalitas temporal yang berhubungan 

dengan waktu, (iv) modalitas boulomik yang berhubungan dengan 

hasrat/keinginan, (v) modalitas deontik yang berhubungan dengan 

kewajiban, (vi) modalitas evaluatif yang berhubungan dengan penilaian 

atas sesuatu, (vii) modalitas kausal yang berhubungan dengan sebab 

akibat, dan (viii) modalitas kementakan yang berhubungan dengan  

kebolehjadian. Berbeda dengan Rescher, Palmer (1979)  membagi 

modalitas  menjadi modalitas epistemik, modalitas  deontik, dan modalitas 

dinamik.  

Hampir sama dengan pendapat Palmer, Perkins (1983) membagi 

modalitas menjadi modalitas aletik, epistemik, deontik dan dinamik. Dua 

modalitas pertama  berhubungan  dengan proposisi dan dua modalitas 

terakhir berhubugan dengan peristiwa sebagaimana yang digambarkan 

proposisi. Ia mengatakan bahwa dengan seperangkat prinsip, yaitu: 

perangkat rasio, perangkat sosial dan hukum alam, kita dapat melihat, 

mengamati, menilai dan mengukur pengungkap modalitas. 

Berdasarkan pandangan Perkins tentang konsep dasar modalitas 

dan seperangkat prinsip tersebut, Alwi (1992:15-23) dalam penelitiannya 

tentang modalitas dalam bahasa Indonesia, membuat subkategori 

modalitas menjadi modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas 

deontik dan modalitas dinamik. Kedua pandangan di atas  baik Perkins 

maupun Alwi inilah yang menjadi landasan analisis dalam tulidsn ini, 
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mengingat kedua ahli ini mempunyai banyak kesamaan dalam banyak  

hal tentang modalitas. Dari kedua pandangan ahli tersebut, yakni Perkins 

dan Alwi,  penulis mencoba untuk menganalisis data dalam makalah ini 

berdasarkan modalitas  intensional, epistemik, deontik dan dinamik. 

 

2.1 MODALITAS INTENSIONAL 

Modalitas intensional ini berkaitan dengan fungsi instrumental bahasa 

ketika penutur menyatakan  sikap pembicaraannya sehubungan dengan 

peristiwa yang diungkapkannya. Pendengar atau teman bicara menjadikan  

tuturan pembicara tadi sebagai dorongan  untuk mengejawantahkan  

peristiwa yang bersangkutan. Modalitas ini mencakup keinginan, harapan, 

ajakan dan  pembiaran serta permintaan.  

Modalitas keinginan memiliki gradasi berdasarkan dua faktor 

yang menghubungkan saat ujar (Johnson 1981) atau saat tutur (Smith 

1981) dengan saat aktualisasi peristiwa. Kita dapat menemukan 

pengungkap modalitas intensional keinginan  dalam bahasa Indonesia 

yang memiliki gradasi dari ingin – mau - hendak - akan. (Alwi 1992:38).  

 

2.2 MODALITAS EPISTEMIK 

Palmer (1979:41) merumuskan modalitas epistemik  sebagai 

penilaian  pembicara terhadap kemungkinan dan keperluan bahwa sesuatu 

itu demikan atau tidak demikian. Modalitas ini berciri subjektif karena  

terlibatnya pembicara dalam memberikan penilaian terhadap kebenaran 

proposisi. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Coates 

(1983:180). Dia  merumuskan modalitas epistemik sebagai asumsi atau 

penilaian  pembicara terhadap kemungkinan-kemungkinan yang 

menggambarkan  keyakinan atau kekurangyakinan pembicara terhadap  

kebenaran proposisi. Sikap pembicara  yang didasari kekurangtahuan atau 

kekurangyakinan terhadap kebenaran proposisi dapat digambarkan 

sebagai ‘kemungkinan’, ‘keteramalan’, ’keharusan’, atau ‘kepastian’, 

yang secara berturut-turut menggambarkan gradasi  keepistemikan sikap 

pembicara terhadap kebenaran proposisi.  Gradasi keepistemikan ini oleh 

Coates (1983:18-19) dikemukakan dalam suatu skala antara sikap  yang 

ragu-ragu  (doubtful) dan yang yakin (confident). 

Pengunkap modalitas Can di dalam bahasa Inggris  dapat 

memiliki makna ‘kemungkinan’, ‘kemampuan’, maupun ‘izin’. Makna 

‘kemungkinan’ khususnya terdapat di dalam bentuk kalimat tanya dan 

negative. Makna ‘kemampuan’ dapat berparafrase dengan konstruksi be 
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able to atau dalam beberapa kasus dengan be capable of atau know how to, 

sedangkan makna ‘perizinan’ mengandung arti lebih kurang formal 

daripada may. Dalam bahasa Indonesia, makna ‘kemungkinan’ 

dinyatakan dengan dapat, bisa, boleh, mungkin, barangkali, dapat saja, 

bisa jadi dan boleh jadi (Alwi 1992:109). 

 

2.3 MODALITAS DEONTIK 

 Modalitas deontik didasarkan pada kaidah  sosial berupa 

kewenangan pribadi  maupun kewenangan resmi. Kalinowski (1976) 

sebagai mana dikutip oleh Alwi (1992:13-14) mengatakan modalitas 

deontik memiliki tiga makna  utama, yaitu ‘kewajiban’, ‘larangan’ dan 

‘izin’. Modalitas deontik ‘izin’ memperlihatkan ciri makna  yang 

menggambarkan bahwa teman bicara  akan berperan  sebagai pelaku. Ciri 

makna yang demikian  oleh Coates (1983:93) disebut  sebagai ciri 

kepelakuan (agentivity). Menurut Perkins (1983) dan Coates (1983), 

sumber deontik (deontic source) itu dapat pula   berupa peraturan  yang 

berlaku di kalangan  masyarakat  tertentu sebagai kaidah atau norma 

sosial. Saeed (1997:126) menegaskan bahwa modalitas deontik  

membicarakan  dua  bentuk informasi sosial yaitu makna  ‘kewajiban’  

seperti dalam pernyataan(1) dan makna  ‘izin’  seperti dalam  pernyataan 

(2) berikut ini. 

(1)  a. You must take these books back. 

b. You should take these books back. 

c. You need to take these books back. 

d. You ought to take these books back. 

(2)  a. You can leave them  there. 

b. You could leave them there. 

c. You might leave them there. 

 

Kalimat dalam (1a-d) dan (2a-c) menurun dalam kekuatan modalitas. 

Oleh karena itu (1a) merupakan kalimat yang menyatakan  makna 

‘kewajiban’ yang lebih kuat dibandingkan  dengan (1d). Kalimat(2a) 

memberikan  makna ‘izin’ yang lebih kuat bila dibandingkan dengan (2c) 

yang mempunyai makna ‘izin’ lebih lemah namun mengandung makna 

yang lebih sopan.  

Dalam bahasa Indonesia,  Alwi (1992:168) berpendapat bahwa 

modalitas deontik yang bermakna ‘izin’ dinyatakan dengan boleh, dapat, 
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bisa, izinkan, megizinkan, diizinkan, memperbolehkan, diperbolehkan, 

memperkenankan, diperkenankan. 

 

2. 4 MODALITAS DINAMIK 

  Menurut Perkins (1983:10-11) modalitas  dinamik berciri objektif. 

Di dalam modalitas  ini aktualisasi peristiwa ditentukan oleh perikeadaan 

yang lebih bersifat empiris sehingga yang dijadikan tolok ukur adalah  

hukum alam. Menurut Coates (1983:89-90), modalitas ini digunakan 

sebagai pengungkap ‘kemampuan’. Dalam bahasa Indonesia modalitas 

dinamik ini mencakup makna ‘kemampuan’ yang diungkapkan melalui 

dapat, sanggup, bisa  dan mampu. (Alwi  1992:243). 

 

3. STRATEGI DALAM MENENTUKAN MAKNA MODALITAS 

 Menurut Saeed (1997:125-126), untuk menentukan makna 

modalitas ada tiga strategi linguistik  yang dapat dilakukan : 

strategi pertama,   sebuah  kalimat dapat disematkan  setelah   klausa 

utama yang mengandung sebuah modalitas dengan menggunakan kata 

sifat atau keterangan, (S merupakan kalimat): 

(3).     a. It is certain that S 

b. It is probable that S 

c. It is likely that S 

d. It is possible that S. 

 

Dalam  (3a-d) nampak ada gradasi dari  komitmen yang kuat ke yang 

lemah terhadap S.  

Strategi yang kedua  adalah klausa utama menggunakan verba tertentu 

yang menggambarkan  seberapa besar tingkat keyakinan  penutur – dalam 

literatur filsafat sering disebut  sikap proposisional (propositional 

attitude). 

(4)  a. I know that S. 

b. I believe that  S 

c. I think that S 

d. I don’t know that S 

e. I doubt that S 

f. I know that not S 

 

Dalam pernyataan (4) nampak adanya gradasi kepastian kebenaran  suatu 

proposisi  yang diungkapkan oleh S. 
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Strategi  yang ketiga, yang  kita  temukan  dalam bahasa Inggris  adalah  

menggunakan kata bantu kata kerja (auxiliary verbs), misalnya,  

pernyataan  (5b-f) di bawah ini adalah menggambarkan variasi komitmen 

terhadap pernyataan  dalam (5a):  

(5).     a. She has left by now. 

 b. She must have left by now.. 

c. She might have left by now.  

d. She could have left by now.  

e. She needn’t have left by now 

f. She couldn’t have left by now. 

 

4.  PENGUNGKAP MODALITAS  ‘CAN’  

Saeed (1997: 126) menegaskan bahwa kata kerja bantu (modal 

verbs) dalam bahasa Inggris  mempunyai fungsi yang berbeda dan 

masing-masing memberikan makna modalitas yang  berbeda pula. 

Misalnya dalam kalimat,  

(6) a.  You can drive this car. 

Penutur  dapat menggunakan pernyataan ini untuk  pengertian  dari salah 

satu  berikut ini: 

(6) b. It is possible for you to drive a car. (Modalitas epistemik) 

(6) c. You have my permission  to drive this car. (Modalitas deontik) 

Fungsi kata kerja bantu yang pertama (6b) dapat menunjukkan modalitas 

epistemik (epistemic modality), disebut demikian karena  adanya 

perbedaan tingkat pengetahuan penutur terhadap suatu proposisi.  Fungsi 

yang kedua (6c) menunjukkan  modalitas  deontik (deontic modality), 

dalam hal ini   verba  menggambarkan  sikap penutur terhadap faktor-

faktor sosial yang merupakan suatu kewajiban, tanggung jawab dan 

keizinan (izin).  

 Coates (1983:10) mengemukakakan bahwa modalitas  can 

mengandung makna  muasal ‘kemampuan’ (ability) atau izin (permission) 

dan makna epistemik ‘kemungkinan’ (possibility). Menurutnya, 

perbedaan antara  ‘kemungkinan’ dan ‘kemampuan’ dapat diamati 

berdasarkan kadar keinherenan (the gradience of inherency) sedangkan 

kadar restriksi (the gradience of restriction) dapat digunakan untuk 

membedakan ‘kemungkinan’ dari ‘izin’. Kadar keinherenan itu 

mengisyaratkan bahwa can yang menyatakan ‘izin’ ditandai  oleh tiga hal, 

yaitu (a) subjek bernyawa; (b) verba utama merupakan verba agentif, dan 

(c) tuturan bisa diparafrase dengan kata permitted atau allowed (diizinkan 
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atau diperbolehkan). Can yang menyatakan ‘kemampuan’ ditandai  oleh 

tiga hal, yaitu (a) subjek bernyawa dan berfungsi agentif; (b) verba utama 

menggambarkan  perbuatan atau aktivitas; dan (c) kemungkinan 

perbuatan itu  ditentukan oleh ciri  inheren subjek. Subjek kadang-kadang 

bisa tak bernyawa bila can jelas-jelas mengacu pada inheren subjek. Satu 

kelompok verba persepsi (perception verbs), seperti see, hear, feel, taste, 

smell dan verba remember, understand termasuk verba yang mengacu 

pada ciri inheren subjek. Oleh karena itu, verba-verba ini mempunyai 

makna ‘kemampuan’. Bentuk interogatif can ‘kemampuan’ menanyakan 

kemampuan bawaan (innate capability).  Akan tetapi, bila tidak ada 

indikasi yang jelas baik ciri restriksi  maupun inheren subjek maka 

modalitas can akan bermakna ‘kemungkinan’. Tuturan juga dapat 

diparafrasa dengan menggunakan kata possible, dan bentuk interogatif 

can  yang bermakna ‘kemungkinan’ menanyakan eksistensi keadaan 

mampu atau tak mampu  yang  jawabannya yes atau no. 

Coates juga menambahkan bahwa dengan kadar inheren dan 

restriksi, kita dapat membedakan, ‘izin’, ‘kemampuan’ dan 

‘kemungkinan’. ‘Kemampuan’ ditandai oleh kadar keinherenan  yang 

tinggi (+) dan ‘kemungkinan’ oleh kadar keinherenan yang rendah (-). 

Yang dimaksud dengan ‘restriksi’   oleh Coates ialah seberapa jauh 

sumber deontik (deontic source) yang berupa kewenangan pribadi atau 

kewenangan resmi yang oleh Perkins (1983) disebut kaidah sosial 

berpengaruh dan memberikan dorongan terhadap subjek untuk berperan 

sebagai pelaku aktualisasi peristiwa, atas dasar itu, ‘izin’ ditandai oleh 

kadar restriksi  yang  tinggi  (+) dan  ‘kemungkinan’  oleh kadar  restriksi 

yang rendah (-), seperti yang tergambar berikut ini. 

 

Kadar Keinherenan 

               +      <>      

     ‘kemampuan’  ‘kemungkinan’ 

 

Kadar restriksi 

               +      <---->  - 

            ‘izin’   ‘kemungkinan’ 

 

Disamping ciri-ciri di atas, Coates juga menghubungkan 

pemakaian modalitas can dengan keaspekan predikasi kalimat. 

Menurutnya, semua modal adalah statif, tetapi predikasi kalimat atau 
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predikasi utamanya bisa memiliki salah satu dari aspek statif, dinamik 

atau iteratif. Predikasi kalimatnya bisa mengacu pada suatu peristiwa atau 

kejadian (aspek dinamik), keadaan (aspek statif), dan kebiasaan atau 

kejadian yang bisa terjadi berulang-ulang (aspek iteratif). 

Semua modalitas can yang memiliki makna ‘izin’ dan kebanyakan 

modalitas  can yang bermakna ‘kemungkinan’ memiliki predikasi kalimat 

dengan aspek statif yang mengacu pada suatu peristiwa yang akan datang 

seperti pada (7) dan (8). 

(7) You can leave the room =(You are allowed [you leave the room])    

(B. Inggris) 

 Anda boleh meninggalkan ruangan ini.   (diizinkan)   (B. Indonesia) 

(8) I can change it = (It is possible for me [I change it])     (B. Inggris) 

 Saya bisa saja mengubahnya.   (mungkin)      (B. Indonesia) 

Semua modalitas can yang bermakna ‘kemampuan’ memiliki 

predikasi kalimat dengan aspek iteratif seperti pada (9). 

(9) She can swim = (She is able to [she swims])   (B. Inggris) 

 Dia mampu berenang.   (sanggu/mampu)     (B. Indonesia) 

Predikasi kalimatnya mengimplikasikan suatu kepotensialan 

terhadap tindakan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Berdasarkan ciri 

kepontensialan ini, Coates menyimpulkan  bahwa can yang menyatakan 

‘kemampuan’ berciri faktif sedangkan can yang menyatakan ‘izin’ atau 

‘kemungkinan’ berciri nonfaktif. 

Berbeda dengan Coates yang mengamati makna ‘kemungkinan’ 

dan ‘kemampuan’ pada pemakaian modalitas can berdasarkan  kadar 

keinherenan, Perkins (1983:35) sebagaimana yang dikutip oleh Alwi 

(1992:94-95) membahas makna can itu berdasarkan pandangan  yang 

dirumuskannya sebagai berikut, 

Modalitas  can :  

 K  (C tidak menghalangi X) 

 K =  kaidah yang digunakan pembicara (kaidah rasional, kaidah 

sosial, atau hukum alam) dalam memberikan  pandangan atau 

penilaiannya terhadap sesuatu. 

   C  =  keadaan yang relevan dengan kaidah yang digunakan 

 X = konsekuensi yang ditimbulkan  oleh penerapan  kaidah terhadap 

keadaan  yang bersangkutan 

Akan tetapi, rumusan Perkins ini tidak bisa sepenuhnya 

diterapkan. Oleh karena itu,  kita hanya dapat menerapkan ciri-ciri yang 

dikemukakan oleh Coates untuk menentukan keadaan empiris  yang 
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sesuai dengan kaidah yang digunakan. Dengan menerapkan gabungan 

kedua rumusan ini maka kita akan dapat menentukan  makna  modalitas 

can dalam kalimat berikut ini. 

(10) Elephants can kill crocodiles.  (B.Inggris) 

 Gajah bisa membunuh buaya. (B.Indonesia) 

a. Unit  : can - kata 

b. Kelas kata    : can - verba pewatas  

c. Subkategori modalitas   : can - dinamik ‘kemampuan’ 

Modalitas can dalam kalimat diatas mempunyai makna ‘kemampuan’ 

karena: 

K  (C tidak menghalangi X) 

K    menggambarkan hukum alam 

C  Keadaan empiris yang sesuai dengan hukum alam seperti : (i) 

subjek bernyawa dan berfungsi agentif, (ii) verba utamanya 

menggambarkan perbuatan dan kegiatan fisik, (iii) predikasi 

kalimat beraspek iteratif karena kemampuan “membunuh  buaya” 

(kill crocodile) berpotensi terjadi berulang-ulang, dan (iv) terdapat 

kadar inheren yang tinggi: subjek “gajah” (elephants) mempunyai 

kemampuan untuk mengaktualisasi peristiwa sebagaimana yang 

digambarkan proposisi karena lebih besar dari “buaya” 

(crocodiles) dan mempunyai belalai. 

X   aktualisasi peristiwa dari proposisi di bawah interpretasi dinamik. 

Jadi, K (C[keadaan empiris] tidak menghalangi X [kebenaran peristiwa]). 

Dengan rumusan yang sama, kita akan melihat analisis kalimat 

berikut ini, 

(11)   Can you tell me a little about it?    (B.Inggris) 

 Bolehkah anda memberitahu saya sedikit tentang hal itu?  (B. 

Indonesia) 

a. Unit  : can - kata 

b. Kelas kata    : can - verba pewatas  

c. Subkategori modalitas   : can - deontik ‘izin’ 

Can dalam kalimat diatas mempunyai makna ‘izin’ karena: 

K   (C tidak menghalangi X) 

K   menggambarkan kaidah sosial 

C   Keadaan empiris yang sesuai dengan kaidah sosial : (i) subjek 

bernyawa, (ii) verba  tell  adalah agentif, (iii) terdapat kadar 

restriksi yang tinggi. 

X   aktualisasi peristiwa dari proposisi di bawah interpretasi deontik. 
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Jadi, K (C[keadaan empiris] tidak menghalangi X [kebenaran peristiwa]) 

(12) You can easily fall and hurt yourself.    (B.Inggris) 

 Anda bisa saja mudah jatuh dan terluka.  (B. Indonesia) 

a. Unit  : can - kata 

b. Kelas kata    : can  - verba pewatas  

c. Subkategori modalitas    : can - epistemik ‘kemungkinan’ 

Can dalam kalimat diatas mempunyai makna ‘kemungkinan’ karena: 

K   (C tidak menghalangi X) 

K   menggambarkan kaidah rasional 

 C  Keadaan empiris yang sesuai dengan kaidah rasional : (i) terdapat 

kadar restriksi yang rendah : tidak ada sumber deontik yang 

memberi izin  subjek mengaktualisasi peristiwa  dari proposisi  

You can easily fall and hurt youself, (ii) terdapat kadar inheren  

yang rendah : ada keraguan si pembicara  untuk mampu 

mengaktualisasi  peristiwa seperti tergambar  dari kalimat 

berikutnya And make sure to skate on a flat surface such as a 

parking lot, a tennis court, or a basket ball court, (iii) predikasi 

kalimat beraspek statif (keadaan) yang mengacu pada peristiwa 

yang akan datang. 

 X   aktualisasi peristiwa dari proposisi di bawah interpretasi epistemik 

Jadi, K (C[keadaan empiris] tidak menghalangi X [kebenaran peristiwa]) 

(13) Well, I can tell you I’ve lived here for five years and I never heard 

about anybody having a problem. (B. Inggris) 

 Baiklah, saya bersedia memberitahumu bahwa saya sudah lima 

tahun tinggal di sini namun belum  pernah menemukan orang yang 

bermasalah. (B. Indonesia) 

a. Unit    : can - kata 

b. Kelas kata     : can - verba pewatas  

c. Subkategori modalitas    : can - dinamik ‘kemampuan’ 

Modalitas can dalam kalimat diatas mempunyai makna ‘kemampuan’ 

karena: 

K   (C tidak menghalangi X) 

K   menggambarkan hukum alam 

C  Keadaan empiris yang sesuai dengan hukum alam seperti : (I)  

subjek bernyawa dan berfungsi agentif, (ii) verba tell adalah verba 

perbuatan, (iii) predikasi kalimat beraspek  iteratif, dan (iv) 

terdapat kadar inheren  yang tinggi: subjek mempunyai 
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kemampuan mengaktualisasi peristiwa sebagaimana yang 

digambarkan proposisi. 

X Aktualisasi  peristiwa  dari proposisi di bawah interpretasi 

dinamik 

Jadi, K (C[keadaan empiris] tidak menghalangi X [aktualisasi peristiwa]). 

5.  KESIMPULAN 

Pengungkap modalitas can dalam bahasa Inggris  umumnya 

mempunyai tiga makna, yakni makna ‘kemungkinan’ (subkategori 

modalitas epistemik) seperti dalam pernyataan (12), ‘kemampuan’ 

(subkategori modalitas dinamik) seperti dalam pernyataan (10) dan(13), 

dan ‘izin’ (subkategori modalitas deontik) seperti pada pernyataan (11).   

Modalitas epistemik dan deontik  dapat dimarkahi oleh perangkat 

yang sama, misalnya,  oleh kata bantu  kata kerja (modal verbs).  Hal 

tersebut sering menimbulkan keambiguan  antara  bentuk  epistemik dan  

deontik. Inilah yang mendorong  para ahli semantik mulai mencari 

persamaan kedua modalitas tersebut. Ada pendapat yang mengatakan 

bahwa secara umum modalitas memungkinkan kita membandingkan 

keadaan factual dengan keadaan  yang non-faktual.  

Demikianlah sekilas pembahasan pengungkapan modalitas can 

dalam bahasa Inggris. Tentunya tulisan ini masih jauh dari sempurna 

karena data yang dianalisis juga masih sangat terbatas. Sehingga tidak 

menutup kemungkinan bahwa modalitas can  dapat diungkapkan dengan 

subkategori modalitas yang lain yang belum pernah diteliti oleh para ahli 

sebelumnya untuk menjadi kajian lanjutan bagi mereka yang berminat.  

Akhirnya, penulis berharap kiranya tulisan ini dapat bermanfaat 

bagi peminat linguistik, khususnya di bidang semantik atau bidang 

linguistik terkait lainnya, seperti sintaksis dan pragmatik. Saya  mohon 

maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan saya dalam penulisan ini.  
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PERKEMBANGAN FONOLOGI DARI BAHASA INGGRIS 
KUNO KE INGGRIS PERTENGAHAN SAMPAI KEPADA  

INGGRIS MODERN SECARA DIAKRONIS 
 

Imron Hadi 

(STBA JIA, Bekasi) 
 

Abstract: Phonology is one of the Linguistics elements which refers 

to the sound system and sound function  studies of  both physical 

and meaning,  and studies how sounds alternate , this writing 

explains some real developments of phonology based on an 

approach of diachronic linguistics. The purpose of this project is to 

find out the influences of the Indo – European language family 

towards old English, and French and Latin which have influenced 

the middle English until modern English, especially for the 

developments of phonological elements. 

 

1. PENDAHULUAN 

Linguistik berarti “ ilmu bahasa”, kata itu berasal dari kata Latin 

Lingua. Ilmu bahasa itu sering disebut linguistik , sebab ia tidak hanya 

menyelidiki satu langue (bahasa tertentu) saja, tetapi juga menyelidiki 

langage (bahasa pada umumnya), oleh karena itu kita harus  menyelidiki 

ciri-ciri bahasa pada umumnya, untuk mencari pengertian suatu struktur 

bahasa yang luas, karena dalam masing-masing bahasa ada ciri tertentu 

yang terdapat pula dalam bahasa-bahasa lain. 

Banyak peristilahan linguistik yang diambil dari beberapa bahasa 

Indo-Eropa yang resmi dan diakui dunia internasional sebagai dasar 

linguistik modern, karena itu sudah menjadi keharusan bagi setiap orang 

yang hendak menulis karya ilmiah tentang asal-usul, perkembangan serta 

penyebaran suatu bahasa,  menguasai  linguistik, maksudnya seorang 

Linguist dapat menganalisis bahasa tanpa harus dapat berbicara dengan 

fasih dalam bahasa yang dianalisisnya, sebagaimana yang dikemukakan 

Aitchison (1972:4), “ A linguist (a linguistic expert) need not be fluent in 

languages, though he must have  a wide experience of different types of 

languages" 

Keuniversalan linguistik dalam studi langage sudah dibuktikan 

berabad-abad yang lalu dan ilmu tersebut sudah dibuktikan keabsahannya 

sebagai science, karena memenuhi persyaratan sebagai bidang ilmu, 

sebagaimana pernyataan Aitchison (Ibid) : “Most academic disciplines 

past through three stages in their development. First comes a stage 
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Speculation .Secondly, there comes a stage of observation of 

classification. And a discipline which is a true Science has reached  a 

third Stage, the formulation of hypothesis” 

 Dan linguistik itu ilmu pengetahuan yang spesifik (khusus). Proses 

ini  menyangkut bahasa sebagai bahasa, bukannya bahasa sebagai 

manifestasi dari sesuatu yang lain. Prinsip ini dianggap berlaku umum 

dalam  linguistik, walaupun kita tahu bahwa bahasa dapat diselidiki oleh 

banyak ilmu, seperti ilmu pasti dan alam. Para ahli tersebut mengkaji 

bahasa melalui metode ilmu tehnik ,terutama ilmu fisika dalam bidang 

fonetik akustis yang  kesemuanya itu ada dalam bidang ilmu linguistik 

terapan. Jadi secara umum para pakar sosiologi, antropologi dan lain-lain 

dapat menyelidiki ilmu bahasa dalam bidang serta kepentingan masing-

masing,  Aitchison  (1972:3) menyatakan, 

“Teachers, Speech theraphists, Sociologists, Anthropologists, 

Communications enginers, Journalists and advertising men 

are all beginning to realise that they need to study language 

more deeply.” 

 

Sebagai ilmu, langue telah mengalami proses  sampai diyakini 

bahwa bahasa dalam pengertian harafiah  di dalamnya terdapat language, 

langue dan parole, sebagai objek linguistik. Dalam sejarah, kajian bahasa 

dimulai dari  “tata bahasa”, yang dilakukan oleh bangsa Yunani, 

kemudian dilanjutkan oleh beberapa bangsa, terutama bangsa Perancis.  

Aitchison  (Ibid) mengemukakan, 

“Plato is said to have been the first person to distinguish 

between nouns and verbs” 

Beliau juga menambahkan,  

“The most famous Latin grammars are those by Donatus (c 400 

A.D.) and Priscian (c.500 A.D.), which were used and standard 

text books as late as the middle Ages (Ibid, 26).” 

Kota Alexandria menjadi pusat kegiatan akademis pada saat itu, 

yaitu sebagai tempat untuk mempelajari naskah - naskah para pengarang 

Yunani kuno, dalam hal ini Aitchison (Ibid,25) menyatakan: 

“But it was not until the third century B.C., the so-called 

Hellenistic era, that scholars at Alexandria produced 

competent grammars of Greek in which tense, word, ease, 

gender and other traditional categories were fully dealt with. 
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The most famous is the grammar of Dionysius Tharx, written in 

the second century B.C.” 

 Dalam hal ini Chaedar Alwasilah mengemukakan, 

“Studi bahasa dari dahulu telah ikut mewarnai segala peradaban 

di bumi ini dan pada umumnya setiap penelaah bahasa selalu 

merasa berhutang budi kepada para penelaah sebelumnya. 

Peradaban Cina, India, Arab kuno, dan Gracco-Roman telah 

membantu terjelmanya studi bahasa yang kita temui sekarang ini 

(1986  :7).”  

  Ia juga menambahkan tentang pengaruh bangsa Yunani kuno terhadap 

studi linguistik, 

“Studi bahasa banyak menyebut Yunani kuno sebagai yang telah 

memberi banyak andil dalam perkembangan studi ini. Hasil-hasil 

studi bahasanya sejak abad 5 S.M telah kita warisi melalui masa-

masa abad Pertengahan dan Renaissance. Tata bahasa hasil tata 

bahasawan Dionysius Thrax telah dijadikan model bahasa Latin 

oleh dua tata bahasawannya yang terkemuka Danatus dan Priscian 

(Ibid:7 ) ” 

Perkembangan ilmu linguistik itu terus berlanjut sampai abad 

pertengahan, sebagaimana Aitchison menjelaskan, 

“In the middle Ages, a number of scholars known collectively as the 

mod istae, or speculative grammarians, made the most notable 

contribution to the study of language (1972:26).” 

    Sebagai salah satu disiplin ilmu dari bebrapa ilmu sosial, ilmu 

linguistik disebut sebagai “the scienific study of language”, dengan 

keilmiahannya, ia memiliki ciri-ciri tertentu sebagai kriterianya untuk bisa 

diterima oleh masyarakat luas. Sebagaimana  Aitchison menerangkan, 

“In order to be acceptable, a theory must be exhaustive, consistent 

and economical. An exhaustive theory is one which accounts for all 

the facts. A consistent theory is one in which there are no internal 

contradictions. An economical theory is one which is as simple and 

straightforward as possible (Ibid:5). ” 

   R.H Robins dalam hal ini menambahkan, 

“It is an empirical Science, in that its subject matter is observable 

with the senses, speech as heard, the movement of the vocal organs 

as seen directly or with the aid of instrument, the sensations of 

speaking as percieved by speakers, and writing as seen and read 

(1964:8)” 



124     Jurnal Bahasa Asing, Vol. 6, No. 6, Desember 2010 

 

 Dari uraian-uraian tersebut di atas, sejarah perkembangan serta 

keberadaan  linguistik yang universal namun juga spesifik pada hampir 

semua bahasa yang ada di dunia ini termasuk bahasa Inggris, sebagai 

bahasa internasional. 

    Khusus bahasa Inggris, Simeon Potter (1954:25) menambahkan 

tentang keberadaan serta perkembangan bahasa Inggris : 

“ At last we English are showing an awakened interest in our 

mother tongue as something living and changing and amenable 

to our corporate will. This we see in many differing sphere: in 

national and local government, in business and journalism, in 

film and radio, in school and university.” 

 Beliau juga menyinggung tentang keberadaan ilmu linguistik, 

“Let us all join freely in the quest and let us share gladly in 

that intellectual joy of Linguistic exploration in which is ours 

for seeking worry day of our lives (Ibid:3).” 

   Dengan latar belakang  linguistik serta keberadaan bahsa Inggris 

tersebut, penulis, sebagai mahasiswa jurusan sastra dan bahasa Inggris, 

tertarik untuk menganalisis bagaimana perkembangan bahasa Inggris  dari 

periode Old English ke Middle English serta seterusnya ke Modern 

English. Namun sebagai bahasa yang besar, bahasa Inggris tidak mungkin 

berdiri sendiri tanpa bantuan atau percampuran dengan bahasa-bahasa 

dari rumpun Indo-Eropa dalam aspek serta struktur bahasanya. 

 Dalam hal ini secara historis  Aitchison mengatakan, 

“1786 is one of the most important dates in the history of linguistics. 

An Englishman, Sir William Jones, read a paper to the Royal 

Asiatic Society in Calcuta pointing out that Sankrit (the old Indian 

language), Greek, Latin, Celtic and Germanic all had striking 

structural similarities. So impressive were these likenesses that 

these languages must spring from one common source, he 

concluded (1972:27).”    

  Simeon Potter  (1954  :8) pun menyatakan, 

“Our language belongs to the great Indo-European family, and it is 

therefore related to most of the other languages of Europe and 

Western Asia from India to Iceland, and to this vast region we must 

now add Australia and New Zealand on the east. North and South 

America on the west, and parts of Africa on the South. These 

languages, nearly or distantly related, all derive and descend from 

that parent language (called Indo-European, Indo-Germanic, or 
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Aryan) which was spoken five thousand years ago by nomads living 

in the plains of what is now the Ukraine and Southern Russia.” 

  George O. Curme (1966:3) dalam hal ini menjelaskan, 

“English, though mixed in its vocabulary, containing a large 

number of words from different languages, is in its 

grammatical structure especially a Germanic language. The 

Germanic tongues, German, English, Dutch, Danish- 

Norwegians, Icelandic, Swedish, belong to the Indo-European 

family of languages, comprising Indo-Iranic (Persian, Sankrit 

with its different modern forms now spoken in British India), 

Baltic (Lithuanian, Lettish), Slavic (Russian, Polish, Czech, 

Serbian, Bulgarian), Celtic, Greek, and Latin, and from the last 

of which have come modern Italian, French, Spanish, and 

Portuguese.” 

  Dengan keterkaitan bahasa Inggris dalam proses 

perkembangannya pada periode Old English dengan bahasa-bahasa 

seperti: bahasa Perancis, Latin, Yunani, Swedia, Denmark dan lain-lain, 

maka sudah menjadi keharusan bagi penulis untuk menganalisis sejauh 

mana peranan serta kontribusi bahasa-bahasa tersebut dalam membantu 

perkembangan bahasa Inggris pada periode tersebut, terutama dalam 

masalah kosa kata. 

  Dalam hal ini Simeon Potter menjelaskan,  

“Scandanavian endings are easy to recognize in the names of towns 

and villages, homesteads, daiy-farms, and postures. The most 

distinctive is –by ‘ village’, as in Derby and Whitby, but there are 

many others, like –beck ‘book’, in Birk beck and Trout beck; -Brack, 

-break, and birck ’slope’, in Haverbrack, Norbreck, and Scarisbrick 

(1954:29) .”  

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan menganalisis 

bagaimana proses perkembangan bahasa Inggris pada periode Old 

English dalam kaitannya dengan bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropa yang 

lain, yang mendukung proses perkembangannya sampai timbulnya 

periode Middle English dan terus berkembang menjadi Modern English 

serta bagaimana perbedaan struktur bahasanya, terutama pada masalah 

fonologi serta morfologi bahasa pada ketiga periode tersebut, dan kedua 

analisis ini tentu saja akan ditinjau dari pendekatan linguistik diakronis. 
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2.  Konsep Old English 

       Old English adalah suatu periode dari perkembangan bahasa 

Inggris yang dimulai dari tahun450 sampai dengan 1150. Ciri 

bahasanya memiliki full vowels pada akhirannya serta lebih banyak 

menggunakan akhiran dari pada bahasa Inggris periode selanjutnya, 

dalam hal ini George O. Curme menyatakan ( Ibid : 4) :  

Plural of stan   (stone) 

Old English Modern  English 

(a) Nominative = Stanas Stones 

(b) Accusative = Stanas Stones 

(c) Dative = Stanum to the stones 

(d) Genitive     = Stana of the stones  

Sejarah Old English (Anglo-Saxon) dimulai tahun 450 AD ketika 

suku bangsa Anglo, Jute dan Saxon dari barat laut Jerman dan Denmark 

menyerbu Inggris dan menciptakan empat dialek utama. Simeon Potter 

menyatakan ( Ibid:17) : 

(a).Mercian  (Spoken between the rivers Thames and Humber) 

(b).Northumbrian  (North of the river Humbler) 

(c ).Kentish  (In the south-eastern corner) 

(d).West Saxon  (In the north and west) 

Perbendaharaan kata bahasa Inggris pada periode ini kebanyakan 

dari Bahasa Low German. Ada juga pengaruh dari bahasa Kelt, seperti 

Avon (The Celtic name for river) 

Aberdeen (mouth of river).  Dalam hal ini George O. Curme (Ibid:4), 

menyatakan : 

“Between 800 and 1050 the Danes (i.e. Danes, Norwegians, 

Swedes) made frequent inroads into England, and from 1017 to 

1042 Danis Kings ruled there. They brought many words into our 

language and have influenced the grammatical structure somewhat; 

but the Danes were themselves a Germanic people, closely related 

to the English, so that these changes did not affect the general 

character of the language.” 

Old English disebut juga Anglo-Saxon, bahasa ini merupakan nenek 

moyangnya bahasa Inggris modern, namun ia berbeda dengan bahasa 

Inggris sekarang. Para penulis pada periode ini menggunakan naskah 

bahasa Latin dan Germanik dan mereka menamakannya dengan nama 

Englisc. 
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Pengaruh yang kuat datang dari orang-orang Viking Skandinavia 

selama abad 9, mereka menempati daerah-daerah sepanjang Rusia, 

Islandia, Kepulauan Faroe serta pulau-pulau di Inggris. Ada sekitar 1400 

tempat yang menggunakan nama dari bahasa asli Skandinavia serta 

adanya kesamaan di antara Old Norse ( language of the Skandinavian)  

dengan Old English ( language of Anglo Saxon). 

Dalam hal ini  B. Elizabeth Pryse (1985:40) menyatakan : 

“The most common words borrowed from Scandinavian are many 

of those which in Modern  English have “sk” together such as sky, 

skin, skill, ski, skip, whisk and bask. Old English used the Germanic 

sh rather than sk as can be seen in the Old English word scyrte 

becoming shirt, whereas the corresponding word in Old Norse, 

skyrta became skirt. Words that retain the hard-sounding “g” and 

“k” in egg and kid are also of Skandinavian origin.” Nama-nama 

tempat yang menggunakan bahasa Skandinavia seperti Derby, 

Rugby dan Grinsby yang berakhiran “by”. bahasa Denmark yang 

berarti “farm or town” juga kata by-law, by-road, yang berarti  a 

local law / road. “   

Nama-nama keluarga dari bahasa Skandinavia seperti kata tambahan 

son  atau sen untuk nama ayah seperti : Svensen (Stevensen in Modern  

English), Johnson dan Robertson. Bentuk Old English untuk kata son 

adalah ing seperti pada nama Harding, Browning, Dowling dan Jennings, 

serta nama-nama hari seperti Wednesday diambil dari nama woden, the 

supreme god; Thursday dari Ther, The God of thunder; dan Friday dari 

freya, istri woden.   

Periode Old English tidak dapat dipisahkan dari sejarah proses 

perkembangan bangsa Inggris, sebagaimana Simeon Potter ( Ibid  :16) 

menjelaskan :  

“Certain moments or events standsout in the history of English : the 

settlement in this island of Jutes, Saxons, and Angels in the fifth and 

sixth centuries, the coming of St Augustine in 597 and the susequent 

conversion of England to Latin Christianity, the Scandinavian 

invasions in the eight, ninth and tenth centuries, the Norman 

Conquest in the eleventh, the arrival of learning in sixteenth; and 

the mugration of English-speaking people to North America, 

Australia, South Africa mainly in the eighteenth and nineteenth 

centuries.” 
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Melihat sejarah perkembangan kata “English” itu berasal dari nama 

suku bangsa Angles or English salah satu suku bangsa yang datang ke 

Inggris yang berasal dari daerah Schleswig di Jerman, mereka bermukim 

di daerah utara sungai Thames. Kata itu berasal dari kata angle yang 

artinya sudut dari daratan yang menonjol ke selatan laut Baltik di antara 

kota-kota kecil yang modern di daerah Schleswig dan Flensburg. Dalam 

bahasa Latin dan Germania menjadi Angli lalu menjadi Engle dalam Old 

English, sebelum tahun 1000 A.D ada kata Anglecyn (Angel-race) lalu 

kata “Englaland” (land of Angels) yang digunakan sebagai petunjuk 

secara kolektif  bangsa Germanik di Inggris, dari dahulu mereka 

menamakan bahasa itu dengan nama “Englisc”. 

 

3. Konsep Middle English 

Middle English adalah suatu periode perkembangan bahasa Inggris 

yang dimulai dari tahun 1150 sampai dengan 1500. Periode ini memiliki 

ciri pengurangan pada huruf vokal penuh terdahulu ( Old English ) pada 

akhiran-akhirannya dalam satu keragaman e: yang tidak bertekanan. Old 

English stanas (stones), Middle English stones (dengan satu ucapan vokal 

e tidak ditekan). Ciri lain adalah banyak akhiran yang hilang. Perubahan-

perubahan ini sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang terjadi lama pada 

bahasa Inggris, seperti dativ tidak lagi sebagai bentuk khusus dan 

digantikan dengan kata depan “to” dan “for”. 

Kekuasaan William of Normandy di Inggris pada tahun 1066 sangat 

mendasari lahirnya Middle English. Ia  memasukkan bahasa Perancis ke 

Inggris pada semua kedudukan dari kekuatan dan pengaruh sebagai 

kontrol serta sebagai bahasa resmi pemerintah, maka pengaruh bahasa 

Perancis tumbuh dengan kuat dalam banyak aspek kehidupan sosial 

budaya menjadi serba Perancis. 

Di samping bahasa Perancis, bahasa Latin juga digunakan pada 

banyak profesi, sepeerti hukum, alat-alat dan masalah teologi; bahasa 

Perancis dan bahasa Latin menempati kedudukan yang tinggi dalam dunia 

satra lebih dari dua ratus tahun. Namun setelah terjadi peperangan Inggris 

dengan Perancis, penggunaan bahasa Inggris yang sudah diperkaya 

dengan bahasa Perancis dan Latin kembali menguat, ditambah jasa 

Chaucer yang banyak menulis bahasa Inggris pada periode ini. 

Penggunaan kembali bahasa Inggris awalnya mendapat kesulitan, 

sebab selama ini bahasa Inggris hanya digunakan sebagai tujuan-tujuan 

praktis saja. Bahasa itu telah kehilanagan ekspresinya pada masalah 
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kesusastraan, ilmu pengetahuan dan agama, sehingga kata-kata harus 

dipinjam dari bahasa Perancis dan Latin sampai pada periode Inggris 

Moderen. 

Dalam hal ini Elizabeth Pryse (1985:42) menyatakan : 

“As a result, many words connected with administration came from 

Norman French: words like realm, sovereign, tax, homage, and 

assembly as well as the names of office holders such as chancellor, 

chamberlain, treasurer, marshall, governor, constable and warden. 

Many titles of nobility like baron, duke, count marquis, derive from 

the French of this period; so do the words count and courtier, and 

title of respect such as sir and madam.” 

Banyak perbendaharaan kata bahasa Latin yang masuk dan 

memperkaya bahasa Inggris pada periode ini, terutama pada zaman 

Renaisans abad 16. Kata-kata seperti Consolation, gravity, infernal, 

infidel, position, solid, gratis, index, item, major, minor, memento dan 

masih banyak lagi kata-kata yang masuk ke dalam bahasa Inggris. 

Perbedaan antara Middle English dengan Modern  English 

umumnya terletak pada pembuangan  sistim infleksi gramatikalnya. 

Namun perubahan dari Middle English ke Modern  English umumnya 

meliputi pengucapan, perbendaharaan kata dan ejaan. 

Percampuran Anglo-Saxon, Latin dan bahasa Perancis yang 

berkembang selama tiga abad setelah penaklukan orang-orang Normandia 

atas Ingris dikenal sebagai periode Middle English. 

 

4. Konsep Modern  English 

Periode Bahasa Inggris moderen dimulai tahun 1500 sampai 

sekarang. Bahasa tersebut mempunyai ciri hilangnya tekanan “e” pada 

akhiran kata-kata, seperti pada kata stones. Ciri lain bahasa Inggris ini 

adalah lebih sederhana serta lebih rapi. Struktur kalimatnya melalui 

diferensiasi bentuk-bentuk bahasa yang tentunya sebagai akibat 

berkembangnya kehidupan intelektual bangsa Inggris yang membutuhkan 

ekspresi bahasa lebih tepat dan beragam.   

Munculnya kata-kata baru itu sebagai refleksi dari kebutuhan untuk 

merefleksikan pengalaman dalam pendidikan, seperti kata astronomi, 

filsafat, literatur dan teologi. Dengan meningkatnya bidang kesusastraan 

serta adanya kata-kata yang tercetak, kata-kata yang lebih formal dan 

bersifat teknis dari kesusastraan masuk dalam bahasa umum. 
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Pada zaman William Shakespeare (1564 -1616), kajian tentang 

bahasa Yunani dan Latin Kuno tumbuh dalam literatur dan 

mempengaruhi bahasa setiap hari. Peranan Shakespeare sangat besar 

dalam Modern  English, walaupun tidak semua orang mengerti hasil 

karyanya sekarang. 

Modern  English merupakan kelanjutan proses penyempurnaan 

bahasa dari periode Middle English dan Old English, oleh karena itu 

proses masuknya kosa-kata dari bahasa lain masih tetap berlangsung, 

seperti dari bahasa Italia, Turki, Arab, Parsi, India, Virginia, Portugis, 

Irak, Spanyol, Belanda, Benua Afrika, Eskimo, Perancis, Jerman, dan 

Cina. Proses inilah yang menyebabkan bahasa Inggris menjadi wahana 

komunikasi international dalam berbagai aspek kehidupan manusia, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh   B. Elizabeth Pryse (1985:52) : 

“In 1500 years, English has developed from the language of a small, 

war like, agrarian people, the Anglo-Saxons, to the language of a 

highly developed technological civilization and now are of the 

richest vocabularies of any language in the world. It has become 

the most influaential and most international language of modern 

times, spoken by 275 million native speakers, and the language that 

so many people in the world want to learn.”  

Dalam hal ini Linda Miller dan D. Linn (1993:4) menambahkan : 

" Today the English language makes conversation possible among 

three hundred million native speakers who share its system of 

symbolic behavior. This number includes speakers of american, 

australian, british, canadian, irish, new Zealand, and scottish 

English as members of the most influencial speech community in the 

history of civilization. Their common cultural heritage makes 

possible the use of a single language by the members of these 

different groups, but each national variety with all its regional and 

social dialects reflects uniqe social experience" 

 

5.Konsep fonologi 

     Fonologi adalah ilmu yang termasuk dalam bidang linguistik yang 

khusus mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya 

untuk membedakan makna leksikal dalam bahasa tersebut,  atau sebagai 

ilmu yang menyelidiki tentang perbedaan minimal  (minimal differences ) 

antara ujaran dan perbedaan-perbedaan itu selalu terdapat dalam kata 

sebagai konstituen ( suatu bagian ujaran ). Dalam hal ini R.R.K. 



Imron Hadi: Perkembangan Fonologi dari Bahasa Inggris Kuno     131 

 

Hartmann dan F.C Stork menyatakan : " Phonologi is the study of speech 

sounds of agiven language and their function within the sound system of 

that language (1972:175)" 

Sekarang ini istilah itu tidak hanya mencakup masalah fonem-

fonem saja, tetapi juga mencakup tentang kajian perubahan suara dalam 

sejarah suatu bahasa, dalam hal ini ada pada masalah fonologi diakronis. 

Ilmu pengetahuan moderen tentang bunyi sesuatu dimulai dengan konsep 

fonem yang dikembangkan oleh Trubetzkoy dan rekan-rekannya di " 

Prague School " pada tahun 1930. 

 

a.Aspek phonological correspondences 

Phonological correspondences adalah suatu metode perbandingan 

yang digunakan sebagai alat untuk menyusun perangkat ciri-ciri yang 

berkorespondensi dari unsur fonologi suatu bahasa. Cara seperti ini dapat 

mencari bentuk kesamaan bunyi  serta kesamaan makna, sehingga kita 

dapat menemukan bahasa-bahasa kerabat yang berasal dari bahasa proto 

yang sama, seperti contoh : 

German                                                                                                       

English 

 

 
Semakin dalam kita menelusuri bahasa-bahasa kerabat dari bahasa 

Inggris, semakin banyak terdapat kesamaan antara pihak yang 

dibandingkan. Korespondensi teratur antara segmen sebagai akibat 

perubahan fonetis yang teratur dapat muncul dalam situasi yang berbeda-
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beda seperti dalam bentuk beruntun ( suksesif ), yaitu perubahan  dalam 

suatu bahasa proto ke bahasa yang baru, contoh : 

Inggris   Kuno      :  sticca  , nama  ,  sonu  ,  mona  ,  brid   ,  hros   .  

Inggris Moderen  :   stick   , name  ,   son   ,  moon  ,  bird  , horse   .  

Latin         :  r‾ipa   , mˉutˉare    ,   fˉata   ,   amica   . 

Spanyol    :  riba    , mudar    ,  fada    ,  amiga   . 

                    ( pantai )(berubah)(nasib)( kawan ). 

Atau dalam kontak areal, yaitu sebagai pinjaman dari suatu bahasa 

donor pada sebuah bahasa akseptor, seperti : 

Belanda       :  Familie    , Fabriek    ,  Faillit    , Vacantie    . 

Indonesia     :  Permili    , pabrik      , pailit      , pekansi     

Perubahan fonetis dalam sejarah bahasa-bahasa tertentu 

memperlihatkan  pula sifat yang teratur, keteraturan ini oleh Grim 

dirumuskan sebagai  hukum bunyi atau hukum Grim ( Grim`s law ), 

Gorys Keraf (Ibid: 37) menyatakan  : 

- Inggris kuno       :  ure    ,  hus     ,   mus   . 

- Inggris moderen   :   our   , house  , mouse  . 

Ia juga memberi contoh relasi gramatikal dapat menunjang hipotesa 

relasi historis tersebut (Ibid:35), misalnya  : 

- Inggris     :  good-better- best. Drink-drank- drunk. 

- Jerman     :  gut-besser  -beste. Trinken-trank-getrunken. 

       Rangkaian bentuk makna dari kata-kata bahasa Inggris dan 

padanannya dalam bahasa Jerman   : 

- Inggris     :   bone   , home   , tame   , to  . 

- Jerman     :  Bein    , Heim   , Zahn   ,  zu . 

Dan abstraksinya berupa perangkat korespondensi fonemis, juga 

memperlihatkan konsistensi tertentu, yaitu  :   / ou /  dan  /  t /   

berkorespondensi dengan   / ai  / dan  / ts /. Kesamaan antara bentuk 

makna dari  sejumlah besar morfem leksikal yang diperkuat lagi dengan 

kesamaan gramatikal akan menunjang hipotesa relasi historis antara 

bahasa Inggris dengan bahasa-bahasa yang termasuk dalam rumpun 

bahasa Indo - Eropa, terutama keluarga bahasa Germanik ( Germania ). 

 

b.Aspek  Phonological  conditioning       

Aspek ini adalah  suatu kondisi fonologis yang dialami oleh alomorf 

( sekelompok morfem yang berbeda-beda ), ketika alomorf-alomorf itu 

bergantungan dengan fonem yang saling berdampingan, seperti suara    / - 

z/,    / - s /,     / -iz / dalam morfem plural, seperti : 
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-  Suara   / -z /  terjadi setelah fonem yang bersuara seperti  : dogs, lambs, 

bees.             

-  Suara  / -s / terjadi setelah fonem tak bersuara seperti  : cats, 

giraffes, eats. 

-  Suara  / -iz / terjadi umumnya setelah  bunyi desis seperti  : horses, 

cheeses,  dishes. 

        Jadi  :   - dog  +   / -z / 

                    -  cats  +   / -s / 

                    -   horse  +  / - iz /.     

 

c.Aspek sound change 

Sound change adalah perubahan suatu bahasa dalam sistim suara 

dari satu tingkat ke tingkat yang lain dalam proses perkembangannya. 

Dalam hal ini ( Ibid : 119 ) Aitchison menyatakan : 

" All languages are continually changing their sounds, their 

grammars and their meaning. This gradual alteration is unnoticed 

by most speakers of a language,  the sounds especially a 

superficial  expression of being static. Yet one glance at Chaucer 

or Shakespeare shows how much English sounds hane changed in 

a relatively short time"                

Namun perubahan suara suatu bahasa tidak merubah bentuk dasar 

bahasa manusia serta tidak ada bahasa yang telah rusak disebabkan oleh 

beberapa perubahan, sebab ada mekanisme yang tidak kita sadari yang 

memungkinkan bahasa dapat bertahan pada keseimbangannya. 

Seorang ahli linguistik melakukan suatu pendekatan pada masalah 

ini dengan membagi ke dalam dua bagian, pertama  ia menggambarkan 

adanya suatu perubahan, ke dua ia mencoba untuk menginterpretasikan 

dengan mengkaji kasus-kasus yang mungkin dapat diteliti. 

Perubahan satu suara, biasanya diikuti oleh perubahan suara yang 

sama dalam lingkungan fonetis yang sama serta dalam lingkungan 

geografis pada waktu yang sama. Kadang perubahan itu membutuhkan 

waktu lebih dari satu abad, kadang terjadi singkat sekali, kadang hanya 

dibatasi oleh suatu desa, kadang menyebar sampai ribuan mil. Dalam hal 

perubahan ini dibagi menjadi tiga kategori: 1).   Unconditioned changes 

adalah suatu perubahan yang mempengaruhi setiap peristiwa dari suatu 

suara yang jelas, di manapun dalam suatu kata perubahan itu terjadi, 

contoh :  
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Old English   / a: / ( a panjang ) berubah menjadi   / o: /  ( o 

panjang ) pada Middle English, kemudian berubah menjadi  /   u / 

pada Modern English,  jadi  : 

- Old English           /  a: /   =   hˉam  ,   bˉan . 

- Middle English     / o: /    =    hoom, boon . 

- Modern English    /   u /   =    home,  bone    (  menjadi   / ow / ). 

2).  Conditioned changes adalah suatu perubahan yang lebih sering terjadi, 

hal  ini terjadi pada suatu kondisi yang sesuai, kondisi tersebut 

berpariasi. Ada yang dihubungkan dengan tempat di mana suara itu 

berubah dalam suatu kata. Biasanya terjadi di tengah suku kata , 

seperti : 

- Old English                  / e /     :  Sterre   , derk    

- Middle English            / a /      : Starre    ,  dark     (a: ) 

- Modern English           / a /      :  Star      ,   dark     ( a: ). 

Atau pada kata lain   : 

- Middle English      =   hˉaligdaey 

- Modern English     =   holiday 

3 ).   Sporadic  changes 

Bentuk yang terpenting dari sporadic changes adalah  : 

a).  Asimilasi 

Suatu perubahan yang terjadi saat satu bunyi dipengaruhi oleh 

bunyi terdekat yang secara fonetis pindah ke arah  bunyi kata  yang 

terdekat tersebut, contoh  : Kata  immense ( dari kata in- mensus = un- 

measurable )  [ n ] diasimilasikan menjadi [ m ], contoh lain : kata imbibe 

asalnya  : in-bibo ( drink -in). Atau dengan kata lain asimilasi merupakan 

suatu proses perubahan bunyi di mana dua fonem yang berbeda dalam 

bahasa proto mengalami perubahan dalam bahasa sekarang menjadi 

fonem yang sama. Penyamaan ke dua fonem itu dapat berwujud fonem 

yang mendahului disamakan dengan fonem yang menyusulnya, jika 

fonem yang mengalami perubahan itu terletak sebelum fonem yang 

mempengaruhinya, maka perubahan itu disebut asimilasi regresif, 

contoh : 

 

Bahasa Latin            Bahasa Italia                 Arti        

Somnus                            sonno        tidur 

Octo                                  otto            delapan 

Ruptum                              rotto          pecah 

 



Imron Hadi: Perkembangan Fonologi dari Bahasa Inggris Kuno     135 

 

Atau dalam bahasa Inggris seperti : 

- That   side       /     ð æ  ssaid  / 

-  Good night     / gunnait / 

Sedangkan asimilasi progresif  adalah fonem fonem berikutnya 

yang berubah dan disesuaikan dengan fonem sebelumnya, seperti pada 

akhiran –s dan –z pada benda plural, dibaca –s jika diawali oleh konsonan 

tak bersuara, dan dibaca –z jika dimulai oleh konsonan bersuara, seperti : 

- ` cats `     / k æ  ts /            . ` dogs `    / d o gz / 

-   ` jumps `    / d   Λ mps /     . ` runs `      / r Λ  nz   /                    

 

b). Disimilasi  

Adalah suatu perubahan suara yang terjadi  saat dua bunyi yang 

sama  karena berdekatan letaknya, brubah menjadi tak sama, seperti : 

- Pilgrim berasal dari bahasa Latin peregrinus,  atau dengan kata lain 

disimilasi adalah  peubahan serangkaian fonem  yang sama menjadi 

fonem yang berbeda serta ada kecendrungan  untuk menyederhanakan 

bentuk-bentuk yang ada, sehingga efeknya terjadi bunyi-bunyi yang 

tidak sama , contoh : 

 Bahasa Latin            Bahasa Inggris                 Arti 

Turtur                       Turtle                                 Burung 

tekukur                                       

Marmor                      Marble                             Batu pualam                  

- Sporadic changes involving kosonants  : 

    Metatesis (Transposisi) 

Adalah suatu proses perubahan bunyi yang berwujud pertukaran 

tempat dua fonem, seperti : 

- Saxon          :  ˉAxian   , dox  ,  flaxe   ,    waxan  . 

- Inggris         : ask       ,  dusk , flask ,     wash   .   

Contoh lain  : 

Inggris Kuno       Inggris moderen             Jerman                 Arti                     

- hros                                horse                            Ross                   kuda                          

-   ð irda                         third                              dritte                   ke tiga                   

 

        c). Haplologi 

Adalah proses menghilangnya sebuah segmen dalam sebuah 

bentuk, penghilangan ini terjadi karena  dua segmen yang sama, yang 

berurutan dalam sebuah konstruksi disusutkan sehingga hanya satu 

kali muncul, seperti : 
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-  Engla – lond                              >     England 

- Morphophonemic                       >     Morphonemic 

- Nˉutrˉi – trix                                  >    Nˉutrˉix       ( perawat / 

Latin ) 

- Stipi – pendium                           >   Stipendium    ( pajak / Latin )                                      

       1).   Excrescence (Epentesis atau mesogog). 

Adalah proses peubahan kata berupa penambahan  sebuah 

fonem di tengah kata,  bisa fonem vokal atau fonem konsonan yang 

ditambahkan dengan tujuan agar pengucapan suatu kata bisa lebih 

mudah, seperti : 

Inggris  Kuno                  Inggris Moderen                     

 Eslandia Kuno     

-  æ cer                           acre                                            akr                                                                    

-  ofen                              oven                                            ofn        

2).  Loss 

 Adalah hilangnya  bunyi sebuah konsonan dari kelompoknya 

agar pengucapan bisa lebih mudah, seperti   /p/  pada  attempt tidak 

diucapkan  /ə tempt/ melainkan  / ə temt/.            

       3).   Wrong word division    

 Adalah penyimpangan susunan kata dari semestinya, biasanya 

terjadi pada masyarakat tak terpelajar ( awam ), seperi  : 

- a nadder                  > an  adder 

- an ewt                     > a newt                      

 4).  Spelling pronunciation 

 Adalah kejadian dalam masyarakat yang terkadang 

pengucapan kata-kata sebagaimana kata-kata tersebut diejakan, 

seperti : kata   faute (Perancis) ketika orang-orang intelek 

menemukan hubungannya dengan kata  fallo ( salah / Latin ), lambat 

laun masuk ke dalam pengucapannya  menjadi :    - faute   >  fault . 

d.  Sporadic changes involving vowels : 

       (1). Syncope 

         Adalah hilangnya sebuah vokal dari bagian tengah sebuah kata , 

contoh : 

- Capitain         >  Captain 

- Family               > Famly 

- Stanas                 >  Stones 
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 (2).    Apocope 

Adalah hilangnya sebuah vokal dari akhiran sebuah kata,  

seperti :  

- helpe  >  help         

 (3).  Anaptyxis 

Adalah pemasukan sebuah vokal pendek ke dalam sebuah kata antara dua 

konsonan atau lebih untuk menyederhanakan struktur suku katanya, 

seperti penambahan bunyi   /  ə  / pada kata  athlete   [ æ θ 

   ə  li:t ] atau pada kata  Knif > Canif ` knife`, bahasa Perancis 

meminjam bahasa Jerman  Knif, tetapi ditambahkan dengan vokal, 

lalu bahasa Inggrisnya menjadi  ` knife `. 

1)Aspek Pembelahan  ( Splits ). 

   Pembelahan atau splits menurut Gorys Keraf ( 1984: 83 ) adalah : 

“Suatu proses perubahan fonem di mana suatu fonem proto 

membelah diri menjadi dua fonem baru atau lebih, atau suatu 

fonem proto memantulkan sejumlah fonem yang berlainan dalam 

bahasa kerabat atau bahasa yang lebih muda. Pembelahn ini dapat 

juga berujud suatu fonem proto membelah diri sebagian menjadi 

fonem yang baru, sedangkan sebagian yang lain dari ciri-ciri 

fonetisnya bergabung dengan sebuah fonem yang lain ( merger 

parsial )” 

Fonem  /k/ dalam bahasa Latin menurunkan  tiga fonem yang 

berbeda dalam bahasa Perancis, yaitu fonem  / k /,  / s /  dan / s /, 

misalnya fonem  / k / pada kata-kata : 

Latin                      Perancis                       Arti 

-  Cor                        Coeur                           hati  

- Clārus                     clair                              terang    

- Quando                   quand                            bila mana 

Di samping  itu fonem  / k / Latin menurunkan juga fonem  / s / ke 

dalam bahasa Perancis, seperti : 

  Latin                Perancis                Arti   

- Cantāre            chanter                  menyanyi    

- Carbo               charbon                 arang 

-  Causa               chose                    sebab 

Dalam bahasa Inggris,fonem  / ŋ   /  sebagai fonem baru, ia sebagai 

fonem yang terpisah, namun fonem tersebut dipakai sebagai  alofon dan   

/ n /, itu terjadi sebelum / k / dan  / g /, saat kita berhenti mengucapkan  / g 
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/ di akhir kata, contoh pada kata : ran  dan  rang, yaitu : (  / ræ n / dan  / r 

æ ŋ / ), jadi dalam gambar sebagai berikut : 

                                                      / n / 

                                                                                                Split 

                         

 

   ran       / n /                             /   ŋ    / 

 

 2) Aspek perpaduan   ( Mergers ) 

Perpaduan ( mergers ) menurut Gorys Kerap ( Ibid : 82 ) adalah : 

“ Suatu proses perubahan bunyi di mana dua fonem proto atau 

lebih berpadu menjadi satu fonem baru dalam bahasa sekarang, 

perpaduan dapat juga berwujud penggabungan antara satu fonem 

purba dengan satu ciri fonetis dari fonem lain” 

Dalam Middle English  fonem  /  ε  /   dan   /  æ   / bersama-sama 

menjadi   / i : / dalam Modern English. 

                                  ` deed `             ` geese`            ` beet `             ` beat 

`       

- Middle English   :   /  ε :      /       ,        /  æ  : /     ,         / ī   /        ,    / ē  /                                                         

- Modern English   :  / i :  /      ,           /    i : /       ,       / i : /         ,    /  i : / 

Pada masa Shakespeare, bahasa Inggris mempunyai dua  vokal  `e` 

panjang yang berbeda, yaitu :   / e: /  dan  /  ε : / , vokal tersebut 

bergabung menjadi fonem tunggal : 

      /  me:t /                                                        / m  ε  :t / 

       meet                                                              meat               

 

 

                                    Merger 

 

Merger parsial atau dapat juga disebut split parsial ( pembelahan 

sebagian ), dinamakan demkian, karena sebagian dari fonem proto 

bergabung dengan fonem lain yang diturunkan oleh sebuah fonem proto 

yang lain, atau disebut split parsial, karena fonem tadi memang 

membelah sebagian menurunkan sebuah fonem baru, dan sebagian lagi 

bergabung dengan fonem lain tadi. 

Seringkali suara berubah  meliputi dua hal, yaitu split dan mergers, 

contoh pada vokal kata  swan, dahulu diucapkan      [ æ  ], namun karena    
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[ æ  ] terletak setelah  [w], [  æ  ] berubah menjadi   [  ο  ]  =    / sw æ  n /    

>   / sw ο n /. 

                      /   æ   /                                         /   ο  / 

                                           Merger 

                                          

          

 

 

              

/  æ   /              Split       /    ο    / 

                 

3)Aspek rekurensi fonemis 

Adalah suatu prosedur untuk menemukan perangkat bunyi yang 

muncul secara berulang-ulang dalam sejumlah pasang kata yang lain. 

 
Data  daftar di atas dapat diturunkan seperangkat korespondensi 

fonemis dengan menemukan rekurensinya pasangan-pasangan yang lain. 

Peluang korespondensi bunyi seperti di atas  cukup banyak  dan tidak 

mungkin hal itu terjadi hanya karena kebetulan saja. Untuk itu dapat 

dibuktikan dari kata-kata di atas, kita ambil yaitu glos “ orang “. Kata 

“ Orang “ memiliki sejumlah perangkat korespondensi fonemis, yaitu : 

- / m – m – m – m – m  / 

- /   - a – a – a – a  / 

-/ n – n – n – n – n /  

 

4)Aspek ko- okurensi 

Adalah gejala-gejala tambahan yang terjadi sedemikian rupa pada 

kata kerabat yang mirip bentuk dan maknanya maupun korespondensi 

fonemisnya dengan kata-kata lain dalam bahasa seperti : 
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6.Konsep linguistik diakronis 

Linguistik diakronis menurut Jose Daniel Parera (1991:18) 

adalah :"linguistik yang mempelajari bahasa dalam fase-fase 

perkembangan bahasa tersebut dari zaman ke zaman (vertikal ), yang 

secara diaframatis dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

                                                                                                    Sinkronis             

                                                            

 

                                                  

Diakronis 

 

Sebenarnya istilah tersebut berasal dar F. De saussure, kata tersebut 

diambil dari bahasa Yunani, dia = melalui, khronos = waktu (masa ), jadi 

linguistik diakronis adalah penyelidikan tentang perkembangan suatu 

bahasa. Misalnya bahasa Inggris sebelum tahun 1000 SM. Dengan bahasa 

Inggris sekarang, akan terlihat bahwa sebagian besar akhiran telah hilang, 

atau karena variasi-variasi dari bahasa (dialek) yang saling menjauhkan 

diri, misalnya bahasa Latin 20 abad  yang lalu terdiri dari beberapa dialek, 

yang kemudian tumbuh menjadi bahasa yang berlainan, yaitu bahasa 

Perancis, Italia, Spanyol dan Portugis. 

 

Dalam hal ini K. Hartmann dan F.C Stork  (Ibid:64 ) 

menambahkan : 

"Diackronic linguistics is an approach to linguistic studies which 

concentrates on the changes that languages undergo over longer 

periods of history. There is a long tradition of historical studies, 

particularly since it was discovered that many European and Asian 

languages are genetically related" 
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7.  Kesimpulan 

       Secara diakronis perkembangan bahasa Inggris periode Old 

English ( Anglo – Saxon) merupakan gabungan dari bahasa – bahasa  

rumpun Indo – Eropa, yaitu keluarga bahasa Germanik seperti : Old 

high German, Low Franconian, Old Saxon  (Anglo – Frisian ), Old 

Norse, Gothic, Vandal dan  Burgundian, serta keluarga bahasa Non – 

Germanik seperti : bahasa Iberia, Mediterania, Kelt, Latin ( Itali, 

Perancis, Spanyol, Portugis ) dan bahasa Yunani dalam masalah 

internal history ( fonologi, struktur bahasa dan kosa kata), serta 

external history ( masalah sosial dan geografis ). 

      Gabungan antara  bahasa Anglo – Saxon ( Old English ) dengan 

bahasa Norman – French ( Perancis Normandia ) serta bahasa Latin, 

Yunani dan Itali merupakan dasar dari lahirnya bahasa Middle english 

( Anglo – Norman ) yang otomatis berpengaruh terhadap fonoogi 

bahasa Inggris saat itu. 

        Perpaduan antara bahasa Anglo – Norman ( Middle English) 

dengan bahasa Elizabethan  dan Shakespearian English menjadi 

Modern English. Perpaduan Modern English dengan bahasa – bahasa  

di daerah koloni Inggris di Amerika menjadi American English dan 

perpaduan Modern English dengan  bahasa Aborigin menjadi bahasa 

Australian English. 

      Perbedaan antara  Old English dengan Middle English terletak 

pada pembuangan sistem infleksi gramatikalnya, tetapi perubahan dari 

Middle English ke Modern English umumnya meliputi pengucapan, 

kosa kata dan ejaan. 

      Secara Sintaksis bentuk bahasa Old English adalah sintesis. 

Middle English  merupakan periode transisi antara bentuk bahasa 

sintesis dengan analitis dan Modern English berbentuk analitis. 

Bentuk hubungan antara bahasa Inggris dengan bahasa –bahasa Non- 

Germanik adalah umumnya karena faktor borrowing ( pinjaman), dan 

hubungan dengan bahasa – bahasa Germanik umumnya karena faktor- 

faktor warisan langsung ( inheritance ) sebagai bahasa kerabat 

( cognate ). 
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