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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki masing-masing bahasa dan budaya yang unik serta

berbeda satu sama lain. Bahasa yang dimiliki tersebut dapat pula menggambarkan

budaya yang dimiliki suatu negara. Sehingga, ketika orang asing ingin

mempelajari budaya suatu negara maka terlebih dahulu ia harus memahami

bahasa negara tersebut. Dengan begitu, seseorang akan lebih mudah untuk

menyerap informasi dalam bahasa asing tersebut. Dengan memahami bahasa

asing, seseorang juga bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain yang

juga menggunakan bahasa asing tersebut. Sehingga ketika dua orang atau lebih

melakukan dialog dalam kode bahasa yang sama, maka akan muncul wacana

dalam percakapan tersebut. Hal ini mengakibatkan munculnya percakapan dan

kesinambungan antara dua orang dan memungkinkan terjadinya pertukaran

informasi. Untuk dapat lebih mengakrabkan diri dengan orang lain, kerap kali

seseorang menggunakan humor sebagai cara tercepat untuk mengakrabkan diri.

Salah satu bentuk humor adalah permainan kata.

Permainan kata dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan puns. Menurut

Oxford English Dictionary dalam Otake (2010), puns didefinisikan sebagai:

The use of a word in such a way as to suggest two or more meanings
or different associations or the use of two or more words of the same
or nearly the same sound with different meanings, so as to produce a
humorous effect.

Penggunaan kata sedemikian rupa untuk menyarankan dua atau lebih
makna atau asosiasi yang berbeda atau penggunaan dua atau lebih
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kata dengan bunyi yang sama atau hampir sama dengan makna yang
berbeda, sehingga menghasilkan efek humor.

Puns membutuhkan setidaknya dua kata atau frasa dengan acuan makna

yang berbeda yang memiliki pelafalan yang sama atau mirip. Sehingga tercipta

berbagai interpretasi makna yang berbeda terhadap kalimat tersebut saat

diucapkan (Partington dan Attardo dalam Gustafsson, 2010:7). Kemudian

keambiguitasan yang terkandung dalam puns juga membuat penutur ataupun

petutur sering mengalami miskonsepsi (Binsted dan Takizawa, 1997:2).

Penggunaan puns mirip dengan share dalam bahasa Jepang. Namun dajare

dianggap sebagai salah satu aliran dari share atau permainan kata dalam bahasa

Jepang (Dybala, 2012:33).

Menurut Ueno (1992), dalam bahasa Jepang share dan dajare memiliki

perbedaan yang tipis. Share (洒落 ) merupakan permainan kata yang dapat

menimbulkan suasana ceria dan membuat suasana sekitar menjadi lebih baik.

Sedangkan dajare (駄洒落 ) merupakan bentuk lain dari share yang dalam

penggunaanya cenderung tidak menyampaikan pesan secara berarti dan hanya

menjatuhkan nilai atau menghilangkan makna asli kata tersebut. Menurut Otake

(2010:79), dajare terdiri atas dua morfem yaitu駄 (da) yang berarti “rendah atau

buruk”, dan 洒落 (share) yang berarti “permainan kata”. Sehingga 駄洒落 dapat

didefinisikan sebagai permainan kata bernilai rendah atau buruk. Dalam

praktiknya, penciptaan dajare atau puns sangatlah spontan namun memiliki

kesinambungan dengan konteks percakapan. Dajare sering kali diujarkan secara

tiba-tiba, tanpa tanda-tanda, dan menyatu dalam dialog percakapan (Dybala:
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2012). Penutur dan petutur harus memiliki kode bahasa yang sama sehingga

muncul interpretasi yang sama pula. Ketika mengalami interpretasi yang sama,

maka penutur dan petutur dapat mencapai suatu wacana yang mana akan menutun

mereka untuk menjadi lebih akrab.

Di Jepang, dajare sering kali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti

di dalam dunia show-business di Jepang seperti, iklan, serial animasi, maupun

drama. Hal ini disebabkan karena bentuk dajare yang cenderung sederhana dan

mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat Jepang. Rujukan kata yang

digunakan pun akan dipahami oleh masyarakat Jepang (Dybala: 2012, 7). Berikut

contoh dajare dalam iklan:

Gambar 1 Iklan dajare
Sumber: https://pds.exblog.jp/pds/1/200908/19/13/e0165913_1054237.jpg

Gambar 1.1, merupakan contoh salah satu iklan minuman beralkohol asal

Jepang yang menggunakan dajare dalam pemasarannya. Dapat dilihat tepat

berada di samping kanan gambar kaleng dan buah jeruk terdapat kalimat dajare

sebagai berikut:
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アルミ缶の上に、あるみかん。
Arumi kan no ue ni, aru mikan.

Di atas kaleng aluminium, ada jeruk.

Kata yang bergaris bawah merupakan dajare, karena terdapat dua kata yang

memiliki bunyi yang hampir sama saat diucapkan namun sebenarnya merujuk

pada makna kata yang berbeda yakni “アルミ缶” (arumi kan) yang bermakna

“kaleng aluminium” dan “あるみかん” (aru mikan) yang bermakna “ada jeruk”.

Contoh kalimat ini termasuk dajare dan bukan share, karena permainan kata ini

tidak membuat perubahan pada suasana hati pembaca menjadi lebih baik atau

merasa lucu. Namun, hanya merasa biasa saja dan lebih menurunkan nilai makna

dari kata yang digunakan.

Dajare juga ditemukan dalam drama populer Jepang berjudul 99.9% Keiji

Senmon Bengoshi atau lebih dikenal 99.9% Criminal Lawyer yang ditulis oleh

Manabu Uda ini telah ditayangkan di saluran televisi TBS Jepang. Dalam drama

ini tidak hanya ditemukan satu data saja yang merupakan dajare, namun ada

beberapa dajare lainnya yang berupa dialog maupun monolog yang diucapkan

oleh tokoh dalam drama ini. Drama yang digarap oleh tiga orang sutradara yaitu,

Hisashi Kimura, Fuminori Kaneko, dan Shingo Okamoto ini sukses mendapatkan

rating rata-rata 17% pada musim pertama dengan total 10 episode. Rating ini

terbilang cukup tinggi dalam dunia pertelevisian Jepang. Episode pertama

ditayangkan pada 16 April dan berakhir pada 19 Juni 2016. Sejak perilisannya di

musim pertama, drama ini telah mendapatkan penghargaan sebagai drama terbaik

dalam acara penghargaan 89th Television Drama Academy Awards pada tahun
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2016. Kemudian pada awal tahun 2018, peluncuran musim kedua drama ini

dimulai dengan total 9 episode dan rata-rata rating terbaru ialah 17,8%. Selain itu

dajare yang muncul dalam drama ini juga sering menjadi perbincangan

masyarakat Jepang di salah satu website yang dikelola oleh penggemar drama

Jepang, No Drama No Life1.

Drama ini menceritakan mengenai kehidupan profesi Miyama Hiroto,

seseorang yang mulanya dikenal sebagai pengacara miskin yang suka mengambil

kasus pidana dengan membela terdakwa bersalah. Ia melakukan pekerjaannya

tanpa memungut uang dari kliennya. Motto yang ia pegang dalam pekerjaannya

ialah “mengungkap kebenaran” dibalik suatu kasus. Dengan presentasi penjatuhan

hukuman pada terdakwa bersalah di Jepang sebesar 99,9% oleh hakim, hanya

terdapat 0,1% kebenaran yang dikejar oleh Miyama Hiroto. Suatu hari, Miyama

Hiroto direkrut oleh Haruhiko Madarame yang merupakan seorang direktur utama

salah satu firma hukum terbesar di Jepang, Madarame Law Firm. Di perusahaan

tersebut, Miyama Hiroto mulai bekerja dengan Atsuhiro Sada. Atsuhiro Sada

merupakan seorang pengacara spesialis dalam kasus perdata dan memberikan

banyak keuntungan terhadap perusahaannya dengan memiliki kontrak dengan

banyak klien tersohor. Berkebalikan dengan Miyama Hiroto, Atsuhiro Sada hanya

mementingkan seberapa besar keuntungan yang ia dapatkan atas suatu kasus yang

ditanganinya dan tidak tertarik dengan kasus pidana sedikit pun. Namun setelah

menerima kesepakatan oleh atasannya, Haruhiko Madarame, akhirnya Atsuhiro

Sada pun menerima menjadi kepala bagian pengurus kasus-kasus pidana dan

1 https://no-dorama-no-life.info/category/2018-1%ef%bd%9e/99-9
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memulai petualangannya mengungkapkan kebenaran dengan Miyama Hiroto.

Meskipun Atsuhiro Sada dan Miyama Hiroto tak pernah memiliki satu jalan

pemikiran dalam menyelesaikan suatu kasus, namun mereka memiliki satu hobi

yang sama yakni mereka sangat tertarik dengan dajare yang selalu mereka

lontarkan saat kasus sudah hampir terpecahkan.

Sebagai drama dengan genre komedi yang mendapat tingkat kepopuleran

yang cukup tinggi di Jepang dengan ujaran khas, dajare yang sering diungkapkan

oleh tokoh utama, Miyama Hiroto. Sedangkan dajare merupakan salah satu jenis

humor yang mana menurunkan kualitas humornya untuk menciptakan permainan

kata. Kedua hal ini sangat bertolakbelakang. Karena hal ini maka peneliti ingin

menganalisis bagaimana teknik pembentukan dajare yang digunakan oleh penutur

dalam drama 99.9% Keiji Senmon Bengoshi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana teknik pembentukan dajare yang terdapat dalam drama 99.9%

Keiji Senmon Bengoshi musim pertama dan musim kedua?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi teknik pembentukan dajare yang terdapat dalam drama

99.9% Keiji Senmon Bengoshi musim pertama dan musim kedua.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat

praktis sebagai berikut:
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1.4.1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih

mendalam atau sebagai referensi mengenai pengertian dajare, jenis-jenis dajare,

serta teknik pembentukan dajare. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu

peneliti bahasa Jepang lainnya yang tertarik untuk meneliti tema serupa.

1.4.2.Manfaat Praktis

Untuk para pemelajar Bahasa Jepang khususnya linguistik, penelitian ini

diharapkan mampu membantu untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian

dajare, jenis-jenis dajare, serta teknik pembentukan dajare dalam praktiknya.

Serta sebagai penutur bahasa Jepang, agar dapat menggunakan dajare dalam

kehidupan sehari-hari saat berkomunikasi dengan orang Jepang.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian,

peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan pada analisis deskriptif mengenai

bentuk asal, proses perubahan, serta konteks situasi yang memengaruhi perubahan

makna sehingga tercipta dajare. Analisis data hanya akan dibahas dengan teknik

pembentukan dajare oleh Pawel Dybala dkk, sehingga lingkup pembahasan akan

berfokus pada pola yang tersedia, yaitu secara morfologi dan makna gramatikal

dan leksikal sebagai landasan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Adapula penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam

penelitian ini. Penelitian pertama yaitu skripsi yang berjudul “Pembentukan dan
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Makna Kontekstual Dajare pada Serial Kartun Doraemon Episode 452 (ダジャレ

でやっつけろ！) (Dajare de Yattsukero!)” yang ditulis oleh Nita Fadilah (2017)

yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti

membahas mengenai pembentukan dan makna kontekstual dajare pada serial

kartun yang cukup populer di Jepang berjudul Doraemon. Peneliti menggunakan

episode 452 yang berjudul 452 (ダジャレでやっつけろ！ ) (Dajare de

Yattsukero!) yang mana dalam episode tersebut membahas mengenai dajare.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil

analisis secara mendetail. Teori yang digunakan peneliti ialah teori dajare milik

Dybala (2012) dan teori pembentukan kata oleh Tsujimura (2004), serta teori

makna kontekstual oleh Chaer (2007) untuk menjabarkan rumusan masalah.

Dalam penelitian ini, diketahui terdapat sejumlah 33 data. Data yang telah

ditemukan termasuk dalam 7 klasifikasi pembentukan dajare oleh Pawel Dybala,

dkk yaitu termasuk dalam klasifikasi homophony, mora addition (initial, final,

dan internal), mora omission (initial), mora transformation (vowel), kanji

readings change, mix of languages, dan pause transference. Sedangkan jika

dianalisis secara morfologi, teknik pembentukan dajare dalam penelitian ini

termasuk pada jenis affixation, compounding, reduplication, clipping, dan

borrowing. near-homophonic dajare (segmental manipulation), dan 11 data

termasuk dalam kategori near-homophonic (durational manipulation). Kemudian

secara morfologi pun phrase, ditemukan jenis morfem dengan jenis derivational

morpheme dan inflectional morpheme pada data. Dajare dalam penelitian ini

mengalami pembentukan kata secara, affixation, compounding, dan borrowing.
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Makna kontekstual yang terdapat dalam dajare ini berupa kata benda, kata kerja,

kata keterangan, dan ungkapan.

Karena teori teknik pembentukan dajare yang digunakan dalam penelitian

ini sama dengan yang akan digunakan dalam skripsi ini, yaitu teori Dybala (2012)

maka peneliti menggunakannya sebagai referensi pustaka untuk menunjang

pengembangan penelitian. Namun, karena data pada penelitian Nita Fadilah

berasal dari serial kartun, maka penulis ingin mengambil dari sumber data yang

berbeda dengan harapan agar hasil yang didapatkan juga berbeda.

Tak hanya penelitian milik Fadilah, penulis juga menggunakan penelitian

berbahasa Jepang yang ditulis oleh Motoki Yatsu dan Kenji Araki yang berupa

artikel penelitian dalam Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent

Informatics volume 28 No. 5 (Oktober, 2016) berjudul “子音の音韻類似性及び

SVM を用いた駄酒落検出手法” (Shiin no On’in Ruijisei Oyobi SVM wo

Mochiita Dajare Kenshutsu Shuhou) atau Pendeteksian Dajare Menggunakan

Metode Support Vector Machine (SVM) dan Kemiripan Fonem Konsonan. Artikel

penelitian mengenai percobaan memasukkan konstruksi pembentukan dajare ke

dalam sebuah mesin intelegensi linguistik vektor untuk mendeteksi teks yang

mengandung dajare. Penelitian ini menggunakan teori jenis dajare sempurna

(perfect puns) dan tidak sempurna (imperfect pun) oleh Shigeto (2009)2. Metode

yang digunakan oleh peneliti adalah metode akuisisi-deskriptif. Data yang telah

didapatkan melalui metode survei melalui berbagai situs online Jepang, kemudian

dipilah berdasarkan persamaan fonem, lalu dimasukkan ke dalam mesin

2 Shigeto, Kawahara. 2009. Probing Knowledge of Similarity Through Puns. Sophia
University Linguistic Society 23. pp.110-137.
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intelegensi SVM. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat yang

dinamakan fitur Support Vektor Machine yang mana merupakan sebuah mesin

pendukung untuk membantu mengenali bentuk suatu kata atau kalimat yang telah

diintegrasi dalam sebuah mesin.

Dengan menggunakan metode input data, maka mesin ini akan dengan

mudah mengenali huruf yang digunakan manusia. Melalui penelitian ini, hipotesis

peneliti terbukti bahwa: (1)  metode SVM sebagai fitur pengklasifikasi untuk

mendeteksi dajare, fitur ini memiliki latar belakang leksikal yang cocok.

Mengenai hipotesis pada poin (1), berdasarkan hasil eksperimen, Pada penelitian

ini peneliti akan membentuk sistem klasifikasi ke dalam mesin ini dengan

mengkombinasikan hal-hal berikut: (a) Fitur leksikal, mengandung kata seperti

kata benda, kata sifat, kata keterangan dengan menggunakan media aplikasi

Morphological analyzer MeCab (http: //taku910.github.io/mecab/); (b) fitur

serangkaian yomigana yang sesuai, untuk mengesktrak serangkaian fonetik

yomigana 3 , peneliti menggunakan media aplikasi bernama Analyzer JUMAN

(http: //nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/index.php? JUMAN); (c) fitur konsistensi persamaan

fonem konsonan. Dalam poin ini ditekankan bahwa kombinasi bentuk berbagai

bunyi dari dajare tidak sempurna (imperfect pun) dan bentuk ekspresi yang

digubah itu berbeda; (d) fitur penyesuaian kesamaan yang dapat disisipi dan

pengurangan konsonan. Dengan bentuk yang dapat disisipi dan dihilangkan

konsonannya saat diubah menjadi bentuk frasa yang dimodifikasi (punning

3yomigana : furigana, kana yang mengindikasi cara baca suatu kanji. (Koujien Dictionary,
halaman 20356, https://sakura-
paris.org/dict/%E5%BA%83%E8%BE%9E%E8%8B%91/page/20356. Diakses 16 Juli 2020,
14.16)
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phrase). (2) Dengan penulisan kana fonetis yang sama persis, maka bagian yang

sama memiliki fonem yang sama pula. Hal ini juga dengan dipertimbangkan

adanya penemuan baik itu berupa penambahan atau penghilangan konsonan, jeda,

dan bunyi panjang. Fitur yang berbasis pada pendeteksian fonologi yang serupa

diperlukan peningkatan untuk performa kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi

dajare. (3) Jika hipotesis poin (1), jika semua fitur dijabarkan pada poin (2)

digunakan semua, maka kinerja pendeteksian akan maksimal.

Hasil dari penelitian ini ialah keefektifan metode SVM ini cukup tinggi,

bahkan dapat juga digunakan untuk mendeteksi dajare impit-gabung (superposed

pun) yang dalam penelitian sebelumnya sulit untuk dideteksi. Dengan

menambahkan aspek fonologi dalam kalimat, fitur kosakata, dan aturan yang

didasarkan dalam fitur tersebut, keefektifan dan kesuksesan metode penggunaan

SVM sebagai metode pendeteksi dajare sebagai mesin intelegensi input linguistik.

Dengan titik fokus teknik pembentukan dajare sebagai poin yang sama

antara penelitian oleh Yatsu dan Araki dengan penelitian skripsi ini, maka peneliti

menggunakan penelitian ini sebagai jurnal rujukan meskipun lebih memfokuskan

teknik pembentukan dajare pada suatu mesin menggunakan kesamaan bunyi dan

teori fonologi. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini akan fokus teknik

pembentukan dajare menggunakan morfem sebagai bentuk dasar serta konteks

yang berpengaruh dalam pembentukan dajare. Serta teori dajare yang digunakan

pun berbeda.
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1.7 Landasan Teori

Teori Dajare

Penelitian ini menggunakan teori dajare menurut Dybala (2012) dalam

jurnal penelitian yang berjudul NLP Oriented Japanse Pun Classification. Dalam

jurnal tersebut terdapat 12 jenis pengelompokan dajare yang mana akan

digunakan untuk mengidentifikasi teknik pembentukan dajare dalam penelitian

skripsi ini. Teori makna leksikal dan gramatikal oleh Chaer (2014) akan

digunakan untuk melengkapi analisis deskripsi data yang menggunakan frasa

dasar (base phrase) dan frasa modifikasi (punning phrase) sebagai bentuk analisis

dasar data.

Teori Makna Leksikal dan Gramatikal

Teori makna leksikal dan gramatikal yang digunakan dalam penelitian ini

melengkapi wawasan penulis dalam menulis deskripsi data pada bab 3. Data yang

telah ditulis sesuai teori gramatika bahasa Jepang, kemudian dijabarkan dengan

memperhatikan pemahaman makna baik secara leksikal maupun gramatikal. Teori

makna leksikal dan gramatikal yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

dari berbagai ahli, salah satunya Muhadjir Markoem dalam buku yang berjudul

“Semantik dan Pragmatik” yang diterbitkan pada tahun 2017.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ialah metode yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau
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keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau

digambarkan melalui metode kuantitatif (Saryono, 2010). Metode deskriptif

merupakan metode yang digunakan dengan tujuan untuk membuat deskripsi

secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta yang telah terkumpulkan

(Suryabrata, 1983). Hal ini berkaitan dengan yang akan dilakukan peneliti yaitu

mencatat seluruh analisis data secara aktual dan deskriptif. Sesuai dengan data

yang telah terkumpul, peneliti akan menganalisis data dengan mempertimbangkan

konteks percakapan saat tuturan diujarkan, dan dari analisis tersebut akan

ditemukan hal yang sulit dijelaskan dengan teori dajare saja. Oleh karena itu

metode deskriptif akan menjembatani teori satu dengan teori lainnya dengan

menjabarkan secara detail kronologi terbentuknya dajare.

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, peneliti menggunakan

teknik simak dan catat. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti

untuk mengumpulkan data-data:

a. Pengamatan

Pengamatan dilakukan dengan peneliti menonton drama 99.9% Keiji Senmo

Bengoshi musim pertama dan kedua berjumlah 19 episode dengan durasi

tiap episode sekitar ±46 hingga 60 menit.

b. Transkripsi data

Peneliti menyimak dialog yang diucapkan oleh tokoh Miyama Hiroto yang

berupa dajare dan kemudian dicatat dalam lembar data.

c. Penerjemahan
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Peneliti menerjemahkan data yang berupa kalimat berbahasa Jepang ke

dalam bahasa Indonesia yang kemudian mengkonfirmasi hasil

penerjemahan kepada native speaker.

1.8.2 Teknik Analisis Data

Peneliti kemudian menganalisis data yang telah terkumpul menggunakan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Peneliti menguraikan data yang ada dalam tabel secara kronologis dengan

mencantumkan waktu munculnya data dan menjabarkan konteks kejadian

dalam drama saat data terucapkan oleh tokoh Miyama Hiroto jika

diperlukan.

b. Peneliti menganalisis dan menjabarkan proses identifikasi data sesuai

dengan teori pembentukan dajare oleh Dybala (2012).

c. Peneliti mendeskripsikan konteks data dengan menggunakan teori makna

leksikal dan gramatikal. Dalam penjabarannya akan ditambahkan dialog

apabila diperlukan untuk mendukung pemahaman.

1.9 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini akan ditulis dengan urutan sebagai

berikut:

a. Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang ditulisnya

penelitian ini serta alasan mengapa sumber data diambil dari drama 99.9%

Keiji Senmon Bengoshi. Kemudian penjabaran mengenai rumusan masalah

dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka yang relevan dan menunjang dengan

penelitian ini, landasan teori, serta metode yang digunakan.
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b. Bab II, menjabarkan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis data

dalam penelitian ini.

c. Bab III, merupakan pembahasan analisis data sesuai teori-teori yang telah

dicantumkan sebelumnya dan pembahasan hasil analisis data dajare.

d. Bab IV, menjabarkan kesimpulan yang telah diperoleh setelah analisis data.


