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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang memodernisasi diri 

secara cepat, berdasarkan adaptasi serta pembelajaran dari barat, kepempimpinan 

internal yang kuat, mempromosikan pendidikan dan kesadaran nasional, juga 

ekspansi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik (Sawamura, 

2004:30). Bangsa Jepang juga membangun negaranya yang hancur setelah Perang 

Dunia II menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, bahkan sampai saat ini pun 

masyarakat Jepang sering dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai disiplin 

yang tinggi. Dalam bekerja, bangsa Jepang dikenal sebagai workaholic. 

Karakteristik bangsa Jepang ini diekpresikan sebagai gambaru, gambaru 

mencerminkan bagian pokok dari karakter bangsa Jepang yang telah terbentuk 

sejak zaman historis. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang sering 

menggunakan kata gambaru. Penggunaan secara berlebihan ini secara samar 

menunjukkan karateristik yang spesifik dari masyarakat Jepang (Davies & Ikeno, 

2002:83).  

Kata gambaru sebenarnya tidak memiliki padanan kata yang sesuai pada 

bahasa non-Jepang. Ini berarti tidak ada kata yang sesuai untuk mengekspresikan 

nuansa gambaru secara tepat. Dalam  diskusi mengenai subjek kata gambaru ini, 

para jurnalis, ahli humaniora ataupun para lulusan murid dari negara-negara lain 

yang mengerti bahasa Jepang dan budaya Jepang memberikan contoh kata yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI RESEPSI GAMBARU BAGI MAHASISWA SASTRA... DICKY HERDIANTO



2 

maknanya mendekati gambaru sesuai dengan bahasa nasional mereka, seperti 

aushalten, beharren, dan beharrung dalam bahasa Jerman; tiens bon dalam bahasa 

Perancis, augante dalam bahasa Spanyol; dan chā yo dalam bahasa dalam China. 

Bangsa Amerika mengatakan bahwa persist in atau insist memiliki makna yang 

dekat gambaru, tapi tidak meliputi makna gambaru secara menyeluruh dan tidak 

mengekspresikan nuansa yang kompleks dari gambaru (Davies dan Ikeno, 

2002:85). 

Davies dan Ikeno (2002:85) lebih lanjut menyatakan bahkan bangsa China 

dan Korea tidak memiliki kata yang sesuai dengan gambaru, walaupun kata 

gambaru berasala dari huruf China yang masuk ke Jepang melalui Korea. Korea 

dan China sama - sama memiliki huruf yang dapat membuat kata gambaru, 

namun huruf - huruf tersebut tidak memiliki nuansa yang sama. Ini menyatakan 

bahwa gambaru itu adalah sebuah ekpresi yang khusus dari Jepang dan 

mengekspresikan kualitas tertentu dari karakteristik bangsa Jepang.  Kata kerja 

gambaru menurut definisi dari Kamus Kenji Matsuura adalah bertahan dan 

berusaha gigih. (Kenji Matsuura, 2005:204). Dalam kamus Daijirin dalam 

Kotobank.jp (https://kotobank.jp/word/頑張る-471275) kata gambaru berasal 

berasal dari huruf kanji ga (頑) yang memiliki arti keras kepala atau stabil. Huruf 

kanji tersebut berpasangan dengan huruf kanji ni haru (に張る)  yang berarti 

melekat pada sesuatu atau menarik sesuatu. Dari ke dua huruf itulah muncul kata 

ganbaru, namun karena N bertemu B maka cara bacanya bukan ganbaru 

melainkan gambaru (Tuti, 2013).  
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 Arti dari kata gambaru itu sendiri memiliki tiga makna yaitu, 1) 

あることをなしとげようと，困難に耐えて努力す,る困難にめげないで我慢して

やり抜く(aru koto o nashitogeyou to, kon'nan ni taete doryoku suru, kon'nan ni 

megenaide gaman shite yari nuku ) yang artinya menyelesaikan suatu hal dan 

berusaha keras untuk tetap berdiri di dalam kesusahan, tidak patah semangat 

ketika berada dalam kesusahan dengan bersabar serta terus bertahan. 2) 

自分の意見を強く押し通す。自分の考え・意志をどこまでも通そうとする(jibun 

no iken o tsuyoku oshitōsu. Jibun no kangae ishi o doko made mo tōsou to suru) 

yang berarti tetap bersikeras terhadap pendapat dari diri sendiri,  memaksakan ide 

sendiri. Berpegang teguh kepada logika dari diri sendiri dimana pun dan kapan 

pun. 3) ある場所を占めて，動こうとしない (aru basho o shimete, ugokou to 

shinai) yang memiliki arti berdiam di suatu tempat dan tidak mencoba untuk 

pindah (https://kotobank.jp/word/頑張る-417275). Menurut kamus bahasa 

Jepang-Indonesia Goro Taniguchi kata gambaru(頑張る) memiliki arti gigih, ulet 

dan tahan. Dari tiga pengertian di atas, gambaru dapat disimpulkan menjadi : 

teruslah tabah saat terkena kesusahan saat menyelesaikan sesuatu sambil tetap 

berpegang teguh pada ide dari diri sendiri dan menjadi pribadi yang tidak mudah 

digerakkan oleh orang lain. 

Gambaru adalah salah satu virtue dari bangsa Jepang yang menjadi salah 

satu faktor pembentuk sifat karakter dari bangsa Jepang itu sendiri. Interaksi 

peneliti dengan kebudayaan Jepang dan warga Jepang selama ini memberikan 

kesan bagi peneliti mengenai karakteristik bangsa Jepang, yang tidak kenal 

menyerah menjadi salah satu faktor bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. 
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Salah satu contoh gambaru yang dilakukan oleh masyarakat Jepang adalah 

ketika bencana Tsunami yang terjadi di Jepang tahun 2011 silam (Yunita 

Kristanti, 2011). Pada saat itu banyak warga Jepang yang kehilangan tempat 

tinggalnya dan anggota keluarga mereka. Ada sebuah peristiwa yang menarik saat 

bencana Tsunami di tahun 2011 tersebut. Saat itu banyak masyarakat yang 

mengantri untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah  Jepang, seperti makanan 

serta minuman. Di dalam bencana Tsunami, pada korban Tsunami itu sabar dalam 

menanti jatah di sebuah toko, dan tak ada yang memerintahkan  mereka untuk 

antre, akan tetapi mereka antre dengan sadar dan berbaris rapi. Para korban tidak 

mengeluh, tidak melakukan protes, ataupun melakukan tindakan anarki di tempat 

pembagian jatah bantuan korban Tsunami. Mereka pulang kembali ke tempat asal 

dengan tenang. 

 Budaya gambaru sendiri sering terbawa oleh pekerja Jepang yang bekerja 

di Negara Indonesia. Pada saat pekerja Jepang di kantor, mereka jarang sekali 

menyelipkan aktivitas lain dalam pekerjaan yang mereka lakukan (Puspa Kirana, 

Rahaditya. 2012:8) Inilah yang menyebabkan pekerja Jepang tanpa sadar 

menciptakan suasana serius pada saat mereka bekerja. Faktor ini pula yang 

menyebabkan culture shock pada pekerja Jepang yang merasa heran dengan para 

pekerja Indonesia yang bekerja dengan suasana santai. 

 Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui 

apa makna gambaru bagi para mahasiswa Sastra Jepang Universitas Airlangga 

dan pengaruhnya bagi aktifitas yang mereka lakukan. Penelitian ini bukan studi 

pembanding antara jurusan sastra Jepang antara Universitas Airlangga dengan 
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Universitas di kota Surabaya lainnya sehingga peneliti lebih memfokuskan pada 

penelitian terhadap satu universtas saja.  

Selain itu karena kemudahan mendapat informasi untuk penelitian ini 

(misalnya kriteria pemilihan responden yang minimal telah mendapat materi 

kuliah Bunkaron di semester lima) membuat peneliti memilih mahasiswa-

mahasiswi Sastra Jepang Universitas Airlangga. Para responden yang telah 

mendapatkan materi kuliah bunkaron secara otomatis juga mengenal istilah 

gambaru karena di dalam materi kuliah Bunkaron tersebut para mahasiswa dan 

mahasiswi diajari mengenai nilai - nilai budaya Jepang seperti misalnya : 

gambaru, bushido, wabi - sabi, giri dan lain sebagainya. Para mahasiswa dan 

mahasiswi yang telah mendapat mata kuliah bunkaron ini yang menjadi kriteria 

pemilihan responden oleh peneliti.   

Signifikansi penelitian ini adalah untuk memahami pemahaman dari istilah 

gambaru di lingkungan mahasiswa Sastra Jepang UNAIR. Penelitian ini 

diperlukan bukan sebagai sekedar cross check apakah mahasiswa UNAIR itu 

sudah paham gambaru atau belum, tetapi untuk mengetahui apakah makna 

gambaru  bagi mereka itu terlepas dari benar atau tidaknya mengenai istilah 

gambaru yang mereka ketahui. Selain itu penelitian ini juga sebagai media untuk 

mengetahui apa pengaruh yang muncul dari diri mahasiswa setelah mereka 

memahami mengenai istilah gambaru tersebut.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Pada rumusan masalah yang diteliti, peneliti merumuskan masalah yaitu 

pemahaman serta penerapan nilai budaya gambaru di lingkungan Sastra Jepang 

Universitas Airlangga. Dengan rumusan masalah sebagai berikut.  

- Bagaimanakah makna gambaru dipahami oleh mahasiswa - mahasiswi 

Sastra Jepang Universitas Airlangga ?. 

- Bagaimanakah makna gambaru diterapkan dalam berkegiatan oleh 

mahasiswa - mahasiswi Sastra Jepang Universitas Airlangga. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna pemahaman dan 

penerapan gambaru dalam berkegiatan oleh mahasiswa dan mahasiswi 

Universitas Airlangga Surabaya.  

Peneliti merasa tertarik dengan penerapan gambaru sendiri dalam proses 

belajar di luar kelas pada kalangan mahasiswa-mahasiswi Sastra Jepang UNAIR, 

karena peneliti sendiri ingin mengetahui bagaimana makna gambaru yang berasal 

dari Budaya Jepang dilihat dari sudut pandang mahasiswa - mahasiswi Sastra 

Jepang, serta perilaku yang muncul melalui penerapan gambaru dalam proses 

belajar mereka di luar kelas.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat prakstis : 
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Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai makna budaya gambaru bagi mahasiswa dan mahasiswi Sastra Jepang 

melalui pendekatan teori resepsi encoding-decoding Stuart Hall. 

 

Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana, bagi para 

pembaca untuk memahami makna budaya gambaru di Jepang dari sudut pandang 

mahasiswa - mahasiswi Sastra Jepang, serta bagaimana pengaruhnya bagi 

mahasiswa dan mahasiswi, terkait dalam kegiatan sehari-hari mereka di luar kelas. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Fokus studi penelitian ini berbeda dengan penelitian mengenai budaya 

gambaru seperti penelitian yang dilakukan oleh Eka Safitri Lubis dengan 

penelitiannya yang berjudul Analisis Pemakaian Verba Gambaru, Hagemu dan 

Doryoku Suru Dalam Kalimat Bahasa Jepang. Dalam penelitiannya tersebut, 

saudari Eka memfokuskan penelitiannya dalam pemakaian kata gambaru yang 

sesuai penggunaannya di dalam kalimat bahasa Jepang.  

Penelitian selanjutnya adalah 「頑 張 り」 再考 (Ganbari Saikou) yang 

memiliki arti Reconsideration About Gambaru oleh Amanuma Kaoru. Dalam 

penelitian ini Amanuma Kaoru memberikan penilaian ulang mengenai gambaru 

dari komentar dari Ienaga Saburou, Minami Hiroshi dan Yanagita Kunio pada 
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thesis  miliknya (Amanuma Kaoru, 2001).  

 

1.6 Landasan Teori   

Dalam analisis permasalahan peneliti akan menggunakan teori encoding - 

decoding Stuart Hall, yang dimana pada teori tersebut akan menjelaskan mengenai 

pemahaman dari makna nilai budaya gambaru di lingkungan mahasiswa dan 

mahasiswi Sastra Jepang.  

Peneliti menggunakan teori resepsi Encoding - Decoding Stuart Hall untuk 

menganalisis pemahaman mahasiswa di UNAIR mengenai definisi arti kata  

gambaru. Proses analisis tersebut yaitu melihat konsep gambaru dan interaksi 

serta pemahaman dari mahasiswa dengan konsep gambaru tersebut.  

 

1.6.1 Teori Encoding - Decoding oleh Stuart Hall 

Hall (1981) mengartikan proses encoding sebagai suatu artikulasi momen - 

momen produksi, sirkulasi, distribusi dan reproduksi, yang saling terhubung 

namun berbeda, masing-masing memiliki praktek spesifik yang niscaya ada dalam 

di dalam sirkuit itu namun tidak menjamin momen berikutnya. Meski makna 

melekat pada masing - masing level, ia tidak serta-merta diambil pada momen 

berikutnya dalam sirkuit itu. Pesan-pesan memikul berbagai makna dan dapat 

diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Tidak semua makna berkedudukan 

setara, tetapi teks akan distrukturkan dalam dominasi yang mengarah kepada 

makna yang dikehendaki, yaitu makna yang dikehendaki teks kita (Chris Barker, 

2000:287-288).  
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Mahasiswa - mahasiswi adalah invidu yang pembacaaannya 

dikerangkakan oleh makna kultural dan praktik yang dimiliki bersama. Sejauh 

mahasiswa - mahasiswi memiliki kultur yang sama dengan produsen atau 

pengode, mereka akan mendekode pesan dalam kerangka kerja yang sama. 

Namun ketika mahasiswa - mahasiswi ditempatkan dalam posisi sosial yang 

berbeda (kelas atau gender) dengan sumber kultural yang berbeda, dia mampu 

mendekode program secara alternative. Hall (1981) mengusulkan, mengikuti 

Parkin, sebuah model yang terdiri dari pendekodean (decoding) hipotesis : 

1) Dominant hegemonic reading yang menerima dan men-decode makna 

secara tepat. 

2) Negotiated Code menerima dan men-decode suatu makna seperti 

dominant - hegemonic reading, namun dengan pemahaman berbeda. 

3) Oppositional Code dimana orang memahami encoding (penulisan kode)          

yang lebih disukai namun menolaknya dan men-decode (memecahkan 

kode) makna dengan cara sebaliknya sehingga melihat makna lain yang 

bukan makna asli dari suatu pesan (Martin, 2007).  

 

1.7  Metode Penelitian   

Dalam penelitian parmasalahan ini, peneliti akan menggunakan tipe 

penelitian metode fenomenologi kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dengan 

cara memperoleh informasi melalui penelaahan dokumen, serta wawancara. 

Dengan sumber responden mahasiswa dan mahasiswi kampus UNAIR Surabaya, 
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dan penelitian ini  juga menggunakan sumber dokumen dari studi terdahulu, yang 

memiliki keterkaitan dalam fenomena gambaru.  

Metode fenomenologi kualitatif ini digunakan dalam psikologi serta 

filasatan dan tujuan dari metode fenomenologi ini mencari atau menemukan hal - 

hal yang esensial atau mendasar (Pandith Naresh, 1996). 

 

1.7.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Kampus B UNAIR Jalan Dharmawangsa Dalam 

No 4-6 Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Jepang. 

 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian tahap teknik pengumpulan data ini, peneliti telah membagi 

data menjadi dua hal yaitu : 

A) Data Primer  

Data yang berasal dari wawancara terhadap sebanyak 5 orang mahasiswa atau 

mahasiswi Sastra Jepang di kampus UNAIR Surabaya. Dengan jumlah responden 

sebanyak 5 orang tersebut, peneliti bisa mendapatkan variasi data yang sesuai 

dalam penelitian ini, apabila responden berada di bawah 5 maka hasil data tidak 

akan menunjang karena kurangnya variasi data, dalam menjawab penelitian, dan 

sedangkan apabila lebih dari 5 maka memiliki kemungkinan adanya data yang 

semu dalam arti lain hasil yang sama. Sedangkan pada penjelasan dari (Sugiono, 

2009: 310-313) penelitian untuk memenuhi atau memperoleh data yang sesuai 

dengan penelitian, maka dibutuhkan adanya variabilitas, yang dimana variabilitas 
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tersebut dapat menjawab penelitian serta jawaban dengan nilai yang maksimum 

atau terbaik, sehingga apabila responden telah mencapai titik maksimum dalam 

menjawab penelitian ini, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan telah 

mencapai hasil terbaik dalam memenuhi rumusan masalah.  

Peneliti sendiri telah membuat transkrip wawancara dari lima responden 

dan memutuskan untuk bahwa lima responden ini cukup di dalam penelitian ini. 

Ini dikarenakan jawaban yang diberikan lima responden tersebut memiliki 

kesamaan sehingga apabila jumlah responden ditambah maka penelitian ini akan 

mencapai titik semu sebagaimana yang dinyatakan oleh Sugiono (2009: 310-313). 

  Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa pertimbangan tertentu 

dalam menentukan informan yaitu :  

a. Informan adalah seorang Mahasiswa atau Mahasiswi Sastra Jepang 

Universitas Airlangga 

b. Informan adalah Mahasiswa atau Mahasiswi yang ikut dalam 

penjurusan Ilmu Budaya Jepang. 

c. Informan adalah Mahasiswa atau Mahasiswi yang minimal telah 

memasuki semester 6. 

Mahasiswa atau mahasiswi yang ikut dalam penjurusan budaya mendapat mata 

kuliah yang khusus untuk mempelajari nilai-nilai budaya masyarakat Jepang yang 

meliputi nilai gambaru, bigaku (konsep keindahan Jepang), aimai (ambiguitas di 

Jepang) dan lain sebagainya. Mata Kuliah yang dimaksud tersebut dapat diambil 

saat seorang mahasiswa atau mahasiswi saat menginjak semester 5. 
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B) Data Sekunder 

Data kepustakaan yang berasal dari internet, buku, jurnal, dan juga studi terdahulu 

yang mendukung penelitian nilai semangat gambaru. 

 

1.7.3  Teknik Analisis Data 

 Pada teknik analisi data ini, peneliti akan menganalisis data yang berasal 

dari wawancara yang berkaitan dengan makna dan penerapan gambaru terhadap 

mahasiswa dan mahasiswi Sastra Jepang UNAIR dalam Kota Surabaya. 

Kemudian peneliti menganalisis permasalahan dengan Teori Encoding atau 

Decoding milik Stuart Hall dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Data yang berasal dari wawancara para informan akan disusun menjadi 

trankrip data wawancara. 

2. Data tersebut dipilah sesuai dengan pertanyaan mengenai makna 

gambaru dari para informan. 

3. Data yang selesai dipilah dianalisis menggunakan teori encoding - 

decoding Stuart Hall, teori tersebut digunakan untuk menentukan 

resepsi para mahasiswa dan mahasiswi yang dibagi menjadi tige 

kelompok yaitu dominant hegemonic reading, negotiated reading, 

oppositional reading, setelah dianalisis maka akan diketahui jawaban 

dari rumusan masalah yaitu mengenai makna gambaru dari mahasiswa 

- mahasiswi Sastra Jepang Universitas Airlangga.     

4. Data tersebut kemudian diambil kesimpulannya setelah dianalisa 

dengan teori encoding - decoding Stuart Hall.   
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1.7.4 Sistematika Penulisan 

Bab 1 :   Pada Bab 1 ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode 

Penelitian.  

Bab 2 :    Berisi penjelasan mengenai perkembangan gambaru di Jepang  

Bab 3 :  Profil dan hasil wawancara dengan para informan serta analisa 

data mengenai makna gambaru dengan menggunakan teori 

encoding - decoding Stuart Hall. 

Bab 4  :  Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI RESEPSI GAMBARU BAGI MAHASISWA SASTRA... DICKY HERDIANTO




