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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Jepang merupakan bahasa yang sekarang ini diminati oleh pembelajar 

asing, salah satunya pembelajar di Indonesia. Berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan oleh pusat kebudayaan Jepang The Japan Foundation, dikatakan bahwa 

semakin lama semakin banyak terdapat orang yang belajar bahasa Jepang di 

Indonesia. Menurut Diana S Nugroho, Kepala Divisi Publikasi The Japan 

Foundation, diketahui bahwa pembelajar memiliki latar belakang keinginan untuk 

dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang dan ingin berinteraksi dengan orang 

Jepang melalui bahasa Jepang (www.jpf.or.id). 

Bahasa Jepang memiliki karakteristik yang khas pada huruf yang digunakan, 

kosakata, cara pengucapan, gramatika, dan ragam bahasanya. Terdapat beberapa 

perbandingan pada bahasa Jepang jika dibandingkan dengan bahasa asing lainnya 

dalam penggunaannya. Untuk belajar bahasa Jepang, hal yang perlu dipahami 

oleh mereka yang pertama kali belajar bahasa Jepang adalah sistem penulisan.  

Bahasa Jepang mempunyai konsep tulisan yang berbeda dengan bahasa 

lainnya. Dalam bahasa Jepang, terdapat dua macam konsep tulisan, yaitu hyoo’on 

moji dan hyooi moji. Hyoo’on moji adalah huruf yang melambangkan bentuk-

bentuk pengucapan yang tidak memiliki arti tertentu, terdiri dari onsetsu moji 

(hiragana dan katakana) dan tan’on moji (roomaji, yaitu huruf latin yang pada 

dasarnya melambangkan sebuah fonem). Di samping itu dipakai juga suuji 
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(tulisan-tulisan yang melambangkan bilangan) yaitu san’yoo suuji (lambang 

bilangan yang umumnya dipakai untuk menulis sistem penghitungan) dan 

kansuuji (lambang bilangan yang ditulis dengan huruf kanji). Di dalam bahasa 

jepang dipakai juga huruf kanji yaitu huruf yang melambangkan makna dan bunyi 

atau hyooi moji (Davidi dan Sudjianto, 2009: 55). Pada umumnya kesulitan dalam 

mempelajari bahasa Jepang dikarenakan adanya keberadaan aksara kanji. 

Kanji merupakan aksara dengan tingkat kerumitan yang tinggi bila 

dibandingkan dengan kana yang tiap hurufnya melambangkan bunyi, sehingga 

kanji memiliki dua peranan dasar sekaligus yaitu peranan fonetis dan peranan 

semantis (Ahyar, Ahmad Qolbuddin, 2011: 2). Salah satu contoh peranan fonetis 

yaitu kanji女 memiliki cara baca /onna/, /me/,  /jo/, ‘nyo/, /nyou/. Selain dapat 

berdiri sendiri, kanji juga dapat bergabung dengan kanji lain atau dengan huruf 

hiragana sehingga dapat membentuk kata yang bermakna baru. Karena sifat 

tersebut, prefiks dan sufiks kanji merupakan objek penelitian yang banyak dibahas 

oleh peneliti bahasa tulisan. Mempelajari kanji merupakan tantangan bagi 

pembelajar bahasa Jepang karena terdapat kanji akhiran yang memiliki makna 

yang hampir sama, antara lain sebagai berikut: 

1. Kanji yang menyatakan pekerjaan:  家、手、師，士 、者、人，員、官、

屋、 

2. Kanji yang menyatakan uang: 費，料、代、金、額、賃 

3. Kanji yang menyatakan sifat dan karakter manusia:  気、性、的、心、

屋、者 
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Masalah terjadi ketika pembelajar mengalami kesulitan untuk memilih 

menggunakan kanji yang mana di antara kanji-kanji yang menyatakan suatu 

makna tersebut. Berikut adalah contoh kalimat mengenai kanji akhiran性(sei) dan 

的(teki). 

1.快適性(kaitekisei)    : あの人は本当に快適性だ。 

Orang itu benar-benar perfeksionis. 

2.精力的(seiryokuteki) :  彼は精力的な政治家だ。 

Dia adalah politikus yang enerjik. 

Contoh tersebut menunjukkan bahwa kanji性 (sei) dan 的 (teki) memiliki 

kedudukan yang sama yaitu sebagai akhiran dan dari fungsinya kanji tersebut 

sama-sama menyatakan karakteristik manusia. Dari kedua contoh yang disebutkan, 

muncul pertanyaan bagaimana membedakan makna dan penggunaan antara 

akhiran性(sei) dan 的(teki). 

 

1.2 Batasan Masalah 

Data yang akan dianalisis dalam skripsi ini dibatasi pada kata berakhiran性

(sei) dan 的(teki) yang bermakna karakter manusia yang muncul pada Jakarta 

Shimbun pada tanggal 24 April-13 Juni 2014. Koran ini dipilih menjadi sumber 

data karena frekuensi kemunculan kanji性(sei) dan 的(teki) cukup tinggi. 

Penelitian ini menganalisis kanji性(sei) dan 的(teki) dari segi latar belakang 

pembentukan, pemaknaan, perbandingan makna dan penggunaan karena kanji 

tersebut memiliki kesamaan dari segi kedudukan dan fungsi. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat 

tiga permasalahan pokok yang akan dibahas pada penelitian ini. 

1. Bagaimana proses pembentukan kata berakhiran kanji性(sei) dan 的(teki) 

dilihat dari struktur kata berdasarkan kelas kata pembentuknya? 

2. Bagaimana analisis perbandingan makna dan penggunaan pada kata 

berakhiran性(sei) dan 的(teki)? 

3. Apakah penggunaan akhiran pada kata dasar bisa saling menggantikan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembentukan kata berakhiran 性(sei) dan 的(teki) 

dilihat dari bentuk-bentuk kata atau morfem yang mengikutinya. 

2. Menganalisis perbandingan makna dan penggunaan pada kata berakhiran

性(sei) dan 的(teki). 

3.  Menganalisis penggunaan akhiran pada kata dasar yang dapat saling 

menggantikan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

penjelasan secara rinci mengenai pembentukan, makna, perbandingan makna dan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN MAKNA DAN PENGGUNAAN KANJI.... NURAZIZA ARFAN



5 

 

penggunaan kanji akhiran yang menyatakan karakter dan sifat manusia pada kanji

性(sei) dan 的(teki). 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang terkait dengan analisis makna dan penggunaan serta imbuhan 

dalam bahasa Jepang, khususnya akhiran sebelumnya banyak dilakukan oleh 

peneliti bahasa. Qiftiah (2008) membahas mengenai prefiks 非 (hi), 不 (fu), 無

(mu) dan 未(mi) dalam proses morfemis pada bahasa Jepang. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode padan. Metode padan dalam penelitian ini 

digunakan teknik pilah unsur sebagai teknik dasar. Hal ini digunakan untuk 

mencari bentuk tertentu dari pemakaian prefiks非 (hi), 不 (fu), 無(mu) dan 未(mi) 

serta untuk memperoleh perbedaan dari keempat prefiks tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada proses pembentukan kata setelah diikuti oleh keempat 

prefiks (awalan) ini ada yang mengalami perubahan kelas kata dan ada kata dasar 

yang setelah diikuti oleh keempat awalan ini yang tidak mengalami perubahan 

kelas kata. Dalam kasus ini kata dasar yang mengikutinya biasanya berupa kata 

sifat, karena keempat prefiks cenderung lebih banyak membentuk sebuah kata 

dasar yang diikutinya menjadi kata sifat. 

Selanjutnya Lee Wei Tei (2009) mengkaji tentang perbedaan makna dan 

penggunaan akhiran 者 mono pada bahasa Jepang dan bahasa Cina dengan 

menggunakan analisis penyalahgunaan 誤用分析(goyou bunseki). Dari penelitian 

didapatkan bahwa akhiran 者(mono) bisa dimaknai dengan peran, pekerjaan, cara 
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/ karakter, tindakan, keadaan, bakat, kebijaksanaan dan kebodohan, yang benar 

dan salah, hambatan, teman, hidup dan mati, posisi, permainan, kaum muda dan 

tua, para dewa dan Buddha, demonstratif ganti / tunggal dan ganda, hobi, kerabat, 

daerah, kebenaran, angka, niat / keinginan, yin dan yang, pikiran, batas, kekuatan 

dan kelemahan. 

Irsanto (2011) menganalisis tentang latar belakang pembentukan, makna, 

perbedaan makna dan penggunaan kanji屋 (ya) dan 者 (mono) menggunakan 

metode deskripsi, yaitu dengan membuat gambar, lukisan, secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat benda serta hubungan fenomena-

fenomena yang diteliti. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah kanji

屋 (ya) dan 者 (mono) menyatakan makna yang sama sekali berbeda dengan 

fungsinya sebagai kanji akhiran yang menyatakan sifat dan karakter manusia. 

Terjadi pergeseran makna pada kedua objek, di mana kanji akhiran 者(mono) 

lebih cenderung menyatakan sifat dan karakter manusia yang berkonotasi negatif, 

sedangkan pada kanji akhiran 屋(ya) cenderung netral atau tidak menyatakan sifat 

dan karakter yang berkonotasi negatif maupun positif.  

Ketiga penelitian yang telah disebutkan memiliki kaitan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. Qiftiah meneliti proses pembentukan serta perbedaan 

prefiks 非 (hi), 不 (fu), 無(mu) dan 未(mi). Penelitian Lee Wei Tei mengkaji 

perbedaan penggunaan者 mono dan memberikan hasil analisis bahwa kata yang 

mengandung akhiran tersebut dapat menunjukkan bermacam-macam makna yang 

berbeda. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Irsanto tentang akhiran yang 
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menyatakan karakter manusia yaitu屋(ya) dan 者(mono) yang memberi hasil 

bahwa proses pembentukan pada kata yang berakhiran屋 (ya) dan 者 (mono) 

tersebut berbeda dan kata berakhiran者(mono) cenderung menyatakan karakter 

manusia yang berkonotasi negatif sehingga dapat diketahui perbedaan dari cara 

penggunaan dari akhiran tersebut. Ketiga penelitian tersebut saling berkaitan dan 

dibutuhkan sebagai tinjauan pustaka dalam melakukan penelitian. 

 

1.7 Landasan Teori 

Peneliti menggunakan beberapa teori untuk menjawab rumusan masalah, 

yaitu morfologi menurut teori Okimori (2011:82) dan semantik oleh Dedi Sutedi. 

 1.7.1 Morfologi 

Proses morfologis adalah apabila dua buah morfem disatukan, mengakibatkan 

terjadinya penyesuaian diantara kedua morfem tersebut. Pembentukan morfem 

salah satunya adalah dengan afiksasi. Afiks adalah unsur membentuk kata jadian 

dengan bergabung pada dasar kata. Afiks terdiri dari prefiks (settoji), sufiks 

(setsubiji) dan infiks (setsuchuuji). 

Sedangkan morfem adalah potongan terkecil dari kata yang memiliki arti. 

Potongan kata atau morfem tersebut ada yang dapat berdiri sendiri dan ada yang 

tidak atau berbentuk terikat pada morfem lain. Setsubiji atau akhiran yaitu 

imbuhan yang ditambahkan di belakang kata dasar.  

Berdasarkan pembentukan, kata diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tanjungo 

(kata tunggal), kata dimana hanya terdiri satu kata dasar dan gouseigo atau kata 

gabungan. Kata gabungan dibagi menjadi dua macam yaitu  fukugougo dan 
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haseigo. Di dalam fukugougo terdapat tougokouzou, heiritsukouzou, dan 

juufukukouzou. 

Lalu menurut Okimori, salah satu cara pembentukan kanji 漢語 adalah 

bergabungnya kanji yang terdiri dari dua atau lebih morfem dengan morfem 

lainnya, yaitu mengandung 接辞(setsuji) sehingga menjadi 結合(ketsugou). 

1.7.2 Semantik 

Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna. Semantik 

意味論 (imiron) merupakan salah satu cabang linguistik 言語学(gengogaku) 

yang mengkaji tentang makna. Penelitian yang berhubungan dengan bahasa, 

apakah struktur kalimat, kosakata, ataupun bunyi-bunyi bahasa, pada hakikatnya 

tidak terlepas dari makna. Objek kaijian semantik antara lain adalah makna kata 

(go no imi), relasi makna antar satu kata dengan kata yang lainnya (go no imi 

kankei), makna frasa (ku no imi), dan makna kalimat (bun no imi) (Sutedi, 

2011:127). 

Semantik berfungsi sebagai penyampai makna. Objek kajian semantik antara 

lain makna kata (語の意味/ go no imi), relasi makna (語の意味関係/ go no imi 

kankei), makna frase (句の意味/ ku no imi), dan makna kalimat (文の意味/ bun 

no imi). 

 

1.8 Metode Penelitian 

Teknik yang dilakukan dalam meneliti adalah dengan melakukan analisis 

kualitatif pada data. Analisis kualitatif merupakan analisis gambaran ciri-ciri data 

secara akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri (Djajasudarma, 2010: 16). 
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Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara memahami maknanya dan digunakan 

dengan cara logika induktif dimana kategorisasi didapat dari data-data yang 

dikumpulkan.  

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara studi 

kepustakaan dan teknik catat. Teknik catat adalah metode dimana dalam 

pengumpulan data, data sudah tersedia dan dapat langsung dicatat (Sudaryanto, 

1986:33). Peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu dan literatur 

penunjang dalam analisis. Setelah itu mencari contoh-contoh kalimat yang 

mengandung kata berakhiran kanji 性 dan 的 yang bermakna karakter atau sifat 

manusia pada harian Jakarta Shimbun tanggal 24 April hingga 13 Juni 2014. 

Dalam penentuan data peneliti membaca, menerjemahkan, lalu mencatat kalimat. 

Kalimat-kalimat yang telah dicatat diklasifikasikan berdasarkan subjek, partikel, 

predikat, dan situasi pada setiap contoh yang ditemukan menggunakan teknik 

pilah. Teknik pilah merupakan teknik memisahkan konstituen dari bagian tuturan 

lainnya yang juga membentuk tuturan yang mengandung objek penelitian itu. 

(Sudaryanto, 1986:33-34). Dari pengumpulan data didapatkan 11 kata berakhiran 

teki bermakna karakter manusia dalam artikel yang berjudul sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Judul Artikel yang Mengandung Kata Berakhiran Teki dan 

Bermakna Karakter Manusia 

Tanggal Judul Artikel 
24-Apr-14 Iryouhokenseido no Minaosu 
28-Apr-14 Odoru Soro Kaimaku.  
03-Mei-14 Puramadia no Yonbusaku tte Donna Monogatari 
07-Mei-14 Jokowi shi Bijon Katareruka 
09-Mei-14 Hito no Tame ni Yaku ni Tatsu 
12-Mei-14 Eidantai kara Hyoushou 
13-Mei-14 Iyakuhin Torihiki Kenzen de nai  
13-Mei-14 Kokunai LCC 2sha ga Boishuu Koushou 
14-Mei-14 Kokuritsu Kyougijou Meraputi. 
14-Mei-14 Doukyou Kai. 
16-Mei-14 Indoneshia no Katsuryoku ni Kanmei 
19-Mei-14 Kokka Shiken no Goukakuzou ni Kuriyou Uke Ire ni Fubi mo 
19-Mei-14 Yuushuu Shichou  Yonin Youhou ni 
22-Mei-14 Nichii Kyoudou o Mezashite 
22-Mei-14 (Jiritsu) no Ketsui ni Shimasu 
28-Mei-14 Houshou Todokoori ni Juumin Kougi 
30-Mei-14 Baacharu Aidoru ni Nekkyou 
30-Mei-14 Ryoujinei tomo Jitsugensei Susuki. 
02-Jun-14 Ryoujinei, Kaikomi Kisou.  
02-Jun-14 Arama.  
10-Jun-14 TV Touron, Shokai kara Zessen 
10-Jun-14 Shingaku Ritsunen de 7wari Mezasu.  
13-Jun-14 Kikan Koto ni Ookina Chigai 

 

Kata berakhiran teki dan bermakna karakter manusia dapat muncul pada lebih 

dari satu artikel sehingga satu kata tersebut dapat memiliki banyak contoh kalimat 

yang nantinya akan dianalisis. 
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1.8.2 Metode Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan teori dimana dilakukan 

pengklasifikasian berdasarkan makna dan penggunaan. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis menggunakan teknik top down atau teknik menurun 

(Djajasudarma, 2006:69). Setelah kata-kata yang mengandung 性 sei 

dan 的 teki telah diklasifikasikan, dilakukan teknik top down yaitu dari 

kata jadian turun pada stem hingga didapatkan kata dasar (operand), 

kemudian dianalisis perbandingan penggunaan pada setsubiji. 

2. Menganalisis perbandingan makna dan penggunaan pada kanji akhiran 

menggunakan teknik padan, yaitu cara yang digunakan dalam upaya 

menemukan kaidah dalam tahap analisis data yang alat penentunya di 

luar,  terlepas, dan  tidak menjadi bagian dari bahasa (langue) yang 

bersangkutan (Sudaryanto, 1993:15).  

3. Menganalisis kata dasar mana saja yang penggunaan akhirannya dapat 

saling menggantikan menggunakan teknik balik, yaitu memindahkan 

atau membalikkan tempat objek penelitian yang bersangkutan 

(Sudaryanto, 1986:34). 

4. Setelah didapat analisis mengenai proses pembentukan, perbandingan 

makna dan penggunaan kanji akhiran性 sei dan 的 teki, ditarik 

kesimpulan yang mencakup seluruh hasil dari penelitian ini. 
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1.9 Sistematik Penulisan 

Sistematika penelitian disajikan dalam bentuk bab-bab yang akan diperinci 

dalam subbab-subbab. Rincian sistematika penelitian adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

 Bab ini terdiri dari subbab latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian. 

Bab II Gambaran Umum Kajian Penelitian 

 Bab ini berisi pembentukan kata, klasifikasi kelas kata berdasarkan hinshi 

dan asal kata tersebut, serta tinjauan mengenai kanji性(sei) dan 的(teki). 

Bab III  Analisis Data 

 Bab ini berisi analisis dari setiap perumusan masalah yang telah dijabarkan 

pada Bab I. 

Bab IV Simpulan dan Saran 

 Bab ini berisi subbab simpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan saran-

saran untuk penelitian selanjutnya. 
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