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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia seringkali berusaha dengan melakukan bermacam cara untuk 

mendapatkan informasi. Hal itu disebabkan manusia dan informasi merupakan satu 

hal yang saling berdampingan serta saling membutuhkan satu sama lain. Namun, 

ada kalanya informasi yang dibutuhkan tersebut tidak berasal dari satu sumber 

bahasa. Dalam situasi seperti ini, dapat terjadi suatu kendala dalam proses bertukar 

informasi yang berlangsung khususnya antar negara, apabila dalam interaksi 

tersebut masing-masing penutur tidak memahami bahasa yang dipergunakan oleh 

lawan tuturnya. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara mensubtitusikan 

teks/informasi yang bersumber dari bahasa yang digunakan penutur ke dalam 

bahasa lain yang dibutuhkan oleh lawan tutur demi berlangsungnya komunikasi 

yang baik yaitu kegiatan penerjemahan.  

 Penerjemahan didefinisikan sebagai perubahan teks dalam bahasa sumber 

menjadi teks yang bermakna sepadan dalam bahasa sasaran (Machali, 2009:5). 

Sementara itu, Simatupang (1999:2) menambahkan bahwasanya kegiatan 

menerjemahkan sebenarnya adalah proses mensubtitusikan makna dari teks yang 

menggunakan bahasa sumber, ke dalam wujud teks yang menggunakan bahasa 

sasaran. Namun menurutnya, karena maknanya yang dialihkan maka bentuk teks 

dalam bahasa sumber dapat diubah selama proses penerjemahannya (Simatupang, 

1999:2). Dari definisi-definisi tersebut, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu 
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bahwa penerjemahan adalah mensubtitusikan makna sebuah teks/informasi dari 

satu bahasa ke dalam wujud teks baru dalam bahasa lain dengan menggunakan kata 

yang mengandung makna sepadan.   

 Selanjutnya, Jakobson (1959:233) membagi penerjemahan menjadi 3 

kategori yakni intralingual, intersemiotic, dan interlingual. Penerjemahan 

intralingual adalah penerjemahan dengan cara mengkomunikasikan makna teks 

atau bentuk yang berbeda namun pada bahasa yang sama. Terjemahan intralingual 

dari suatu kata dapat menggunakan kata lain dari bahasa yang sama dan kurang 

lebih memiliki makna yang sepadan seperti sinonim kata. Penerjemahan 

intersemiotik ialah kegiatan mengganti informasi verbal ke dalam wujud informasi 

berbentuk non verbal. Salah satu bentuk terjemahan intersemiotik dapat berupa 

subtitle film dalam berbagai bahasa. Subtitle film dikategorikan ke dalam bentuk 

penerjemahan intersemiotik karena subtitle berfungsi menerjemahkan percakapan 

(verbal) yang ada di film ke dalam bahasa sasaran dengan bentuk tulisan (non 

verbal). Sedangkan penerjemahan interlingual adalah kegiatan menerjemahkan teks 

dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Contoh implementasi dari 

penerjemahan interlingual yakni penerjemahan suatu karya sastra yang berbentuk 

teks (tulisan).  

 Gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seorang pengarang seringkali 

dituangkan dalam sebuah karya sastra (Sugihastuti, 2007:81). Hal tersebut sejalan 

dengan pemikiran Supardi (2017:382) bahwa latar belakang budaya, bahasa, 

kondisi alam, lingkungan hidup, keluarga, dan norma seorang pengarang sangat 

berpengaruh terhadap gaya, cara pandang, dan berpikir yang dituangkan ke dalam 
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karyanya. Menurut kedua pandangan tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman 

secara mendalam  tentang sense of literature1 atau yang disebut dengan kepekaan 

sastra yang kuat menjadi nilai penting yang harus dikuasai oleh seorang penerjemah 

karya sastra dimana hal tersebut bertujuan agar hasil terjemahannya sesuai dengan 

maksud yang disampaikan baik berupa pengungkapan emosional maupun cara 

berpikir pengarang dalam suatu karya sastra.  

 Rampan dalam Sugihastuti (2007:82) menyampaikan bahwa kenyataan-

kenyataan yang hidup dalam masyarakat seringkali menjadi sumber yang diangkat 

dalam penciptaan karya sastra. Namun, Lotman dalam Fokkema & Ibsch 

(1998:174) menyebutkan bahwasanya dalam sejarah kesusastraan terdapat banyak 

buku yang perlu banyak waktu, dan bahkan gagal diterima dengan baik oleh 

pembacanya. Sehingga, dalam hal ini peran khalayak sangat penting karena sebuah 

karya sastra akan memiliki makna ketika pembaca telah mampu memahami isi yang 

terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu pengolahan bahasa sumber maupun 

sasaran, kreatifitas, dan kepekaan sastra yang kuat menjadi kebutuhan yang bagi 

seorang penerjemah untuk dapat menerjemahkan suatu karya yang dapat diterima 

dengan baik dalam masyarakat pengguna bahasa sumber maupun bahasa sasaran.  

 Karya sastra memiliki banyak genre yang mana hal itu disesuaikan dengan 

minat masing-masing pembacanya. Beberapa genre novel seperti fiksi, sejarah, 

romantis, misteri, horor, dan lain-lain. Telah banyak novel berbahasa Indonesia 

yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di mancanegara. Salah satu novel 

yang termasuk dalam kategori tersebut adalah novel karya sastrawan ternama yaitu 

                                                 
 1Kepekaan terhadap hal-hal yang mengandung unsur sastra.  
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Pramoedya Ananta Toer. Menurut laman berita web.sastrawan.id, Pramoedya 

merupakan seorang sastrawan yang telah melahirkan 50 karya sastra bahkan lebih 

dari itu, karya-karyanya sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa di 

mancanegara.  

Setelah peneliti membaca sejumlah novel sastra dalam rangka pengumpulan 

sumber data, peneliti menemukan suatu keunikan dalam novel yang berjudul “Bumi 

Manusia”, yakni penggunaan bermacam bentuk kata ulang dalam mengungkapkan 

emosional para tokoh, latar, dan alur ceritanya. Novel tersebut merupakan salah 

satu seri dari tetralogi karya sastrawan ternama Pramoedya Ananta Toer yang akrab 

dengan sebutan “Tetralogi Pulau Buru”. Novel yang termasuk dalam tetralogi pulau 

buru diantaranya yaitu, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak langkah, dan 

Rumah Kaca. Dari laman www.bbc.com, dikatakan bahwa novel “Bumi Manusia” 

yang bergenre semi-fiksi mulai diterbitkan pada tahun 1980 oleh Hasta Mitra yang 

mana peredarannya sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung Indonesia selama 

beberapa waktu. Hal itu tercatat dengan dikeluarkannya SK-052/JA/5/1981 pada 29 

Mei 1981 tentang larangan publikasi atas novel berjudul Bumi Manusia dan Anak 

Semua Bangsa. “Tetralogi Pulau Buru” ini menceritakan tentang sejarah 

terbentuknya nasionalisme dan seseorang yang berperan penting dalam masa itu 

yaitu Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo. Beliau dikenal sebagai bapak pers 

nasional pada masa kebangkitan nasional. Sehingga dalam novel tersebut ia 

digambarkan sebagai tokoh bernama Minke yang melawan ketidakadilan pada 

masa awal abad ke-20.  
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 Data yang digunakan untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian ini 

diambil dari novel seri pertama dari Tetralogi Pulau Buru yakni “Bumi Manusia”. 

Menurut berita yang dimuat di laman web resmi Ensiklopedia Sastra Indonesia 

Kemdikbud RI, novel “Bumi Manusia” tidak hanya menarik perhatian masyarakat 

di Indonesia namun juga oleh masyarakat di luar negeri. Bahkan menjadi topik 

pembicaraan dalam sebuah forum internasional serta dimuat di media massa seperti 

media Volksrant yang diterbitkan di Nederland, dalam majalah South (The Third 

World Magazine) yang diterbitkan di London, serta resensinya telah dimuat dalam 

Majalah Eastern Economic Review.  

 Pada tahun 2002 novel “Bumi Manusia” telah dicetak ulang sebanyak 10 

kali dan diterjemahkan sekurang-kurangnya ke dalam 33 bahasa di mancanegara, 

tentunya juga bahasa Jepang. Novel ini diterjemahkan oleh Noriaki Oshikawa ke 

dalam bahasa Jepang dengan judul Ningen no Daichi 「人間の大地」 pada tahun 

1986.. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh laman resmi Daito Bunka 

University pada April 2008, disebutkan bahwa Oshikawa merupakan seorang 

penerjemah terkemuka dalam penelitian bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Buku 

terjemahan pertama oleh Oshikawa pada tahun 1975 adalah pamflet Tan Malaka 

"Massa-aksi" dan "Menuju ke Republik Indonesia” yang diterbitkan dengan nama 

penanya yakni Ryoichi Hino. Sedangkan, buku “Cerita dari Blora” adalah buku 

pertama karya Pramoedya yang diterjemahkan oleh Oshikawa pada saat 

mengunjungi Pramoedya ketika berada di pulau Buru yang mana kunjungan 

tersebut kali kedua Beliau ke Indonesia pada tahun 1988.  
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Penerimaaan novel berjudul “Ningen no Daichi” yang merupakan 

terjemahan dari novel “Bumi Manusia” karya Pramoedya di Jepang sangat bagus, 

hal ini dibuktikan dengan jawaban yang dipaparkan oleh Noriaki Oshikawa dalam 

sesi wawancaranya dengan Shinji Yamashita dan James Siegel yang dimuat dalam 

sebuah artikel yang dipublikasikan oleh Cornell University Press, Southeast Asia 

Program Publications at Cornell University. Dalam wawancara tersebut ditegaskan 

bahwa novel Ningen no Daichi di Jepang sudah mencapai edisi kelima, yang mana 

dalam setiap edisinya berjumlah sekitar seribu eksemplar. Bahkan menurutnya, 

nama Pramoedya sangat populer di kalangan pembaca di Jepang. Tidak sedikit 

orang Jepang yang tinggal di Indonesia dan sempat ditemuinya pun membaca novel 

terjemahan dari “Bumi Manusia” dan “Anak semua Bangsa”. Selain itu, Oshikawa 

menambahkan jika hal tersebut juga menyebabkan adanya desakan agar Oshikawa 

menyelesaikan terjemahan dari “Tetralogi Pulau Buru”. Salah satu diantaranya, 

seorang mantan manajer cabang bank besar Jepang di Jakarta yang mengatakan 

bahwa membaca karya Pramoedya dalam versi terjemahannya merupakan salah 

satu pengalaman yang mengesankan ketika berada di Indonesia. Terjemahan 

Oshikawa Noriaki atas novel karya Pramoedya yang berjudul “Rumah Kaca” pun 

mendapat penghargaan dalam Yomiuri Prize for Literature pada tahun 2008.  

Bermula dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

kata ulang yang digunakan dalam novel ciptaan Pramoedya Ananta Toer berjudul 

“Bumi Manusia” diterjemahkan oleh Noriaki Oshikawa, yakni menjadi novel 

berbahasa Jepang dengan judul Ningen no Daichi 「人間の大地」. Contoh kata 
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ulang yang ditemukan oleh peneliti dalam novel “Bumi Manusia” adalah sebagai 

berikut:  

BSu: Dia tak pernah bergaul wajar seperti anak-anak Indo lain. (Toer 2008, 

22) 

 

BSa: この子は、ほかの混血のお子さんたちのように、ごく普通のお付き合

いをしたことがないのです。(Oshikawa 1986, 39) 

Kono ko wa, hoka no konketsu no okoosan-tachi no youni, goku 

futsuu no otsukiai wo shita koto ga nai desu.  

 

Dari contoh di atas menunjukkan bahwa kata ulang anak-anak yang 

bermakna jamak: anak (banyak) diterjemahkan menjadi okoosan-tachi (お子さん

たち). Okoosan adalah meishi yang bermakna anak (weblio.jp/content/お子さん).  

Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan –tachi sehingga makna yang 

terkandung adalah jamak.  

Bermula dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang bagaimana kata ulang dalam novel Bumi Manusia diterjemahkan ke dalam 

bahasa Jepang. Khususnya prinsip hubungan makna apakah yang digunakan dalam 

proses menerjemahkan kata ulang tersebut. Serta melihat bahwa konsentrasi studi 

yang diambil oleh peneliti adalah Program Studi Studi Kejepangan, sehingga 

penelitian ini menggunakan objek yang tersedia dalam dua bahasa, yakni bahasa 

Indonesia dan bahasa Jepang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 Permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana bentuk terjemahan bahasa Jepang dari kata ulang yang terdapat 

dalam novel “Bumi Manusia” ? 
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2. Bagaimana hubungan makna antara kata ulang dalam “Bumi Manusia” dengan 

terjemahannya dalam “Ningen no Daichi” 「人間の大地」? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Menjelaskan bentuk terjemahan bahasa Jepang dari kata ulang yang terdapat 

dalam novel “Bumi Manusia”.  

2. Mengetahui hubungan makna antara kata ulang dalam “Bumi Manusia” dengan 

terjemahannya dalam “Ningen no Daichi” 「人間の大地」. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Harapannya, skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak baik dalam segi 

teoritis ataupun praktis.   

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Dari segi teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu 

di bidang morfologi yakni tentang kajian kata ulang. Selain itu juga dalam bidang 

studi penerjemahan (translation studies) 2  bagi pengembangan linguistik bahasa 

Jepang khususnya di Universitas Airlangga.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran 

tentang pentingnya memahami budaya bahasa sumber sebelum menerjemahkan 

karya sastra. Khusunya bahwa sangat penting untuk menemukan kata-kata 

                                                 
 2Studi ilmu linguistik yang mempelajari tentang penerjemahan.  
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bermakna sepadan di bahasa sasaran, dalam rangka menerjemahkan kata ulang 

dalam bahasa sumber yang merepresentasikan berbagai makna. Hal ini berkaitan 

dengan mewujudkan suatu hasil terjemahan yang baik dan benar serta dapat 

diterima oleh masyarakat pembacanya. Sehingga, peneliti berharap agar skripsi ini 

dapat menjadi tinjauan untuk penelitian lain dengan bidang kajian serupa. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

 Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebuah 

skripsi yang ditulis oleh Ferawati pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Kontrasif 

Reduplikasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang”. Penelitian tersebut berhasil 

mengolah serta menganalisis kata ulang bahasa Indonesia yang bersumber dari 

Koran Kompas yang diterbitkan pada edisi bulan Oktober tahun 2012. Selain itu, 

Ferawati mengumpulkan kata ulang bahasa Jepang yang ada dalam Nihon Keizai 

Shinbun dan an Encyclopedia of the Japanese Language edisi tahun 2009.  

 Data pada penelitian yang dilakukan oleh Ferawati ini dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis kontrasif 3  untuk mengetahui perbandingan dari 

bentuk kata ulang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Hasilnya disajikan 

dalam bentuk pendekatan deskriptif kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk tulisan 

dan bukan dalam bentuk statistik atau data bilangan.  

 Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan Ferawati diketahui bahwa 

dalam bahasa Jepang terdapat 2 macam reduplikasi, yaitu kanzeen juufuku4 (完全

                                                 
 3 Kajian sistematis terhadap pasangan bahasa untuk mengenali perbedaan dan persamaan 

di antara keduanya. 

 4 Pola berulang dimana bagian-bagian kata yang mengalami pengulangan lengkap dan 

dapat juga disertai perubahan bunyi/variasi fonem (rendaku). 
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重複) dan fukanzeen juufuku5 (不完全重複). Kanzeen juufuku terbagi menjadi 2 

jenis yaitu hirendaku juufuku6 (非連濁重複) dan rendaku juufuku7(連濁重複). 

Sedangkan reduplikasi pada bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 jenis, yakni 

reduplikasi seluruh, reduplikasi sebagian, reduplikasi yang berkombinasi dengan 

pengimbuhan, serta reduplikasi yang mengalami perubahan fonem.  

Dari penelitiannya, setelah melakukan analisis secara menyeluruh Ferawati 

juga menarik kesimpulan bahwa diantara reduplikasi bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia, terdapat reduplikasi yang suku katanya dapat berubah bunyi. Dengan 

begitu, persamaan yang dimiliki oleh reduplikasi dalam kedua bahasa tersebut yaitu 

pengulangan kata secara seluruh (lengkap) dan pengulangan berubah bunyi atau 

hirendaku juufuku dalam bahasa Jepang. Contohnya adalah kata ulang hitobito (

人々). Di sisi lain, perbedaan yang ditemukan terletak pada imbuhan. Dalam bahasa 

Indonesia, reduplikasi dapat mengalami pengimbuhan pada awal (ter-, ke-, ber-), di 

tengah (-em- dan –er-), dan di akhir kata (-an). Sedangkan pada bahasa Jepang 

reduplikasi hanya dapat mengalami pengimbuhan pada akhir kata yaitu imbuhan 

~shii (しい). 

 Tinjauan pustaka terkait lainya adalah penelitian tentang penerjemahan 

yang berjudul “Teknik dan Pergeseran Terjemahan Bahasa Jepang pada Istilah 

Budaya dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer” yang 

dilakukan oleh Aristya pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk 

                                                 
 5  Pola pengulangan kata tidak lengkap dimana bagian-bagian kata yang mengalami 

pengulangan wujudnya tidak sama 

 6 Pola pengulangan kata secara lengkap yang tidak disertai perubahan bunyi.  

 7 Pola pengulangan kata secara lengkap yang disertai perubahan bunyi.  
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menganalisis teknik penerjemahan dan pergeseran terjemahan yang terjadi dalam 

proses menerjemahkan istilah-istilah budaya dalam Bumi Manusia ke bahasa 

Jepang.  

 Dalam penelitiannya, Aristya (2016) menggunakan teori klasifikasi budaya 

yang dikemukakan oleh Ke Ping (1999). Selain itu, teori yang digagas oleh Molina-

Albir (1965) digunakan untuk menganalisis teknik yang digunakan oleh Oshikawa 

Noriaki untuk menerjemahkan istilah-istilah budaya dalam novel Bumi Manusia ke 

dalam bahasa Jepang. Dalam menganalisis pergeseran terjemahan Aristya 

menggunakan teori pergeseran terjemahan (translation shifts)8 yang dikemukakan 

oleh Catford (1965) dan teori pergeseran semantik oleh Simatupang (1999).  

 Hasil dari penelitian ini yakni sebanyak 108 istilah budaya diklasifikasikan 

berdasarkan kategori budaya Ke Ping. Sedangkan dalam proses penerjemahan 

istilah-istilah budaya ke dalam bahasa Jepang, mengalami 5 jenis pergeseran dari 

segi semantik dan juga hubungan maknanya.  Selain itu, diketahui pula bahwa 

penerjemah telah menggunakan sebanyak 10 teknik penerjemahan berdasarkan 

hasil analisis dengan teori teknik penerjemahan Molina-Albir. Salah satunya yakni 

dengan menggabungkan teknik penerjemahan istilah budaya yaitu teknik 

peminjaman dan amplifikasi9.  

 Tinjauan lain dalam penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Kudo 

(1999) yang berjudul 蜂矢真郷著「国語重複語の語構成論的研究」  (Hōshi 

Masato-cho “kokugo jūfuku-go no go kōsei-ron-teki kenkyū”). Makna dari judul 

                                                 
 8 Metode terjemahan yang melibatkan penggantian elemen bahasa sumber ke bahasa target 

tanpa mengubah artinya. 

 9 Pembesaran, perluasan, atau pengembangan (tentang jumlah, kepentingan, dsb). 
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tersebut adalah “Studi tentang Struktur dari Kata Ulang dalam Bahasa Jepang”. 

Tujuan ditulisnya jurnal tersebut yakni untuk mengetahui konstruksi10 dari kata 

ulang yang diantaranya terbentuk dari kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata 

keterangan.  

 Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam reduplikasi kata kerja bahasa 

Jepang terdapat beberapa aturan. Salah satunya bahwa terdapat verba majemuk 

yang mengalami proses reduplikasi dengan struktur nomina + verba, serta ada 

beberapa reduplikasi yang terbentuk dari struktur partikel て dan は seperti kakete 

wa to hoshi (掛けてはと星). Konstruksi dari kata ulang tersebut, terdiri dari kata 

yang bermakna berbeda, namun setelah mengalami penggabungan kata maknanya 

mengalami penyempitan yakni memiliki makna pengulangan yaitu bintang-

bintang. Selain itu, terdapat contoh seperti ubeubeshii (うべうべしい ) dimana 

reduplikasi kata sifat tersebut mengungkapkan makna emosional. Serta disebutkan 

bahwa struktur dari kata-kata yang direduplikasikan dalam jurnal tersebut 

dipertimbangkan dari struktur pembentukan kata.  

 Berdasarkan ketiga tinjauan yang telah disebutkan, terdapat kesamaan topik 

antara penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh Ferawati (2013). Ferawati 

meneliti tentang jenis kata ulang bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, namun 

penelitian ini hanya terfokus pada pengkajian jenis kata ulang dalam novel 

berbahasa Indonesia saja. Di sisi lain, Kudo (1999) membahas tentang struktur 

pembentukan kata ulang dalam bahasa Jepang. Kudo menjelaskan bahwa meski 

terbentuk dari kompleks kata yang berbeda, beberapa kata ulang dalam bahasa 

                                                 
 10Susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. 
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Jepang tetap dapat merepresentasikan suatu makna. Sehingga, sama seperti yang 

dilakukan oleh Kudo, pada penelitian ini juga akan dilakukan identifikasi jenis kata 

maupun struktur frasa pada bentuk terjemahan bahasa Jepang dari kata ulang dalam 

bahasa Indonesia. Hal itu dilakukan untuk dapat mengetahui makna yang 

terkandung di dalamnya dan hubungan makna antara kata ulang dan terjemahannya.   

 Penelitian ini dengan penelitian Aristya (2016) memiliki sumber data yang 

sama. Namun, objek kajian masing-masing penelitian berbeda, dimana Aristya 

(2016) menganalisis istilah-istilah budaya yang digunakan dalam novel “Bumi 

Manusia” beserta padanannya. Sedangkan objek kajian yang peneliti gunakan 

adalah kata ulang dalam novel “Bumi Manusia” serta bentuk terjemahannya dalam 

bahasa Jepang.  

 

1.6 Landasan Teori 

 Sejumlah teori yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Teori jenis reduplikasi bahasa Indonesia oleh Ramlan (1987:69-76) dalam 

mengklasifikasikan jenis kata ulang yang ditemukan pada sumber data pertama 

(novel “Bumi Manusia”) 

2. Teori Hinshi Bunrui (kelas kata) yang dikemukakan oleh Iori et al. (2000:340-

349) untuk mengidentifikasi kelas kata dari bentuk terjemahan (padanan) kata 

ulang  

3. Teori jenis reduplikasi bahasa Jepang yang digagas oleh Koizumi (1993:108-

109) dan Kindaichi dalam Ferawati (2013:21-22) 
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4. Teori Nitta dalam Sutedi (2009:63) tentang jenis kalimat dalam bahasa Jepang 

5. Teori Okimori (2010:71-73) untuk menganalisis hubungan makna antara kata 

ulang dengan bentuk terjemahannya dalam bahasa Jepang.  

 

1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif yang mana hasil analisis 

dan pembahasannya tidak dideskripsikan dalam bentuk data statistik atau data 

bilangan melainkan dalam bentuk kalimat paragraf, serta digambarkan secara detail 

berdasarkan fakta yang ditemukan.  

1.7.1 Metode Pengumpulan Data 

 Data penelitian didapatkan dari novel berjudul “Bumi Manusia” yang 

diterbitkan pada tahun 2008 karya seorang sastrawan legendaris bernama 

Pramoedya Ananta Toer. Sedangkan sumber data kedua yakni novel berbahasa 

Jepang berjudul “Ningen no Daichi” 「人間の大地」 yang merupakan novel 

terjemahan dari “Bumi Manusia” oleh Noriaki Oshikawa. Novel tersebut 

diterbitkan oleh Shinkuwara Mekong Published pada tahun 1986.  

 Tahapan dalam mengumpulkan data penelitian, yakni : 

1. Membaca dan mencatat seluruh bentuk kata ulang yang ada dalam novel “Bumi 

Manusia”. 

2. Bentuk kata ulang yang telah dicatat kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

teori reduplikasi bahasa Indonesia Ramlan (1987:69-76) dalam bentuk tabel 

untuk mengetahui jenis reduplikasinya. 
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3. Mencari dan mengumpulkan bentuk terjemahan kata ulang dalam sumber data 

kedua (novel Ningen no Daichi 「人間の大地」). 

 

1.7.2 Metode Analisis Data 

 Setelah kata ulang beserta terjemahannya diklasifikasikan, maka tahapan 

yang dilakukan dalam rangka membuat pembahasan dan hasil analisis adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi kelas kata dari bentuk terjemahan kata ulang dalam bahasa 

Jepang  

2. Menganalisis hubungan makna dari kata ulang dan terjemahannya dengan 

menggunakan teori hubungan makna Okimori (2010:71-73). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

 Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bab I mengulas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan 

metode penelitian. Selain itu, juga diulas tinjauan pustaka dan landasan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini.   

2. Bab II memaparkan kumpulan teori secara lengkap yang akan digunakan 

sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Beberapa teori 

yang dipaparkan dalam bab ini diantaranya, teori yang digagas oleh Ramlan 

(1987:69-76) tentang jenis reduplikasi bahasa Indonesia, teori Hinshi Bunrui 

atau kelas kata yang dikemukakan oleh Iori et al. (2000:340-349), teori 

reduplikasi bahasa Jepang yang digagas oleh Koizumi (1993:108-109) dan 
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Kindaichi dalam Ferawati (2013:21-22). Adapun pemaparan teori Nitta dalam 

Sutedi (2009:63) tentang jenis kalimat dalam bahasa Jepang dan juga teori 

hubungan makna Okimori (2010:71-73).  

3. Bab III mengulas pembahasan dari analisis data penelitian yang telah 

dikumpulkan. Data tersebut dianalisis berdasarkan teori yang dijelaskan dalam 

bab sebelumnya. Permasalahan akan dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk 

paragraf dan diuraikan secara deskriptif.  

4. Bab IV menjelaskan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang didapatkan, 

serta saran dari peneliti yang signifikan untuk penelitian selanjutnya dalam 

topik yang serupa. 
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