
1 

 

Lola Nurlaelasari, 2015 
ANALISIS TINGKAT KEMAMPUAN PENGGUNAAN KEISHIKIMEISHI MONO DAN KOTO DALAM 
KALIMAT BAHASA JEPANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Saat kita membaca sebuah bacaan atau artikel dalam bahasa Jepang, 

sering kita temui kata Mono dan Koto pada awal, tengah maupun akhir  

kalimat dari bacaan tersebut. Pada pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar, 

kata mono lebih dikaitkan dengan kata benda. 

Contoh: 

1) 食べ物も一番大切なものです。 

Tabemono mo ichiban taisetsuna mono desu. 

(Makanan juga merupakan hal yang terpenting di Kota Bandung) 

 

2) 今ごろ、一番人気があるものは、Factory Outlet です。 

Ima goro, ichiban ninki ga aru mono wa, Factory Outlet desu 

(Sekarang ini yang paling terkenal di Bandung adalah Factory  

Outlet). 

(Pemina, 2006, hlm. 39, 49) 

 

 Pada kalimat pertama, kata mono berkaitan dengan kata tabemono, 

begitu pula dengan kalimat kedua kata mono tersebut berkaitan dengan 

Factory Outlet yang tidak lain merupakan kata benda. Sedangkan kata 

koto ini dikenal sebagai kata yang fungsinya untuk membendakan sebuah 

kata kerja. 

Contoh: 

3) しかし、せいこうはきちんとバンドンを経営することが

できません。 

  Shikashi, seikou wa kichinto bandon wo keiei suru koto ga  

dekimasen. 
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(tetapi pemerintah tidak sigap membenahi tata kota Bandung) 

 

4) そこでたくさんの人は来ることが好きです。 

Soko de takusan no hito ha kuru koto ga suki desu. 

(Banyak orang yang berkunjung ke sana) 

      (Pemina, 2006, hlm. 42, 47) 

 

 Kata mono dan koto termasuk ke dalam jenis kelas kata meishi 

(kata benda/nomina) atau yang sering sebut sebagai keishikimeishi. 

Keishikimeishi yaitu nomina yang menerangkan fungsinya secara 

formalitas tanpa memiliki hakekat atau arti yang sebenarnya sebagai 

nomina (Sudjianto dan Dahidi, 2012, hlm.160). Jika dilihat dari kamus 

umum bahasa Jepang memang mono dan koto memiliki arti, tetapi dalam 

keishikimeishi mono dan koto hanyalah sebuah formalitas yang harus 

diikuti oleh kata kerja (verba) sebelum kata tersebut. 

    

Pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai keishikimeishi mono 

dan koto, selalu membahas mengenai persamaan atau sinonim dari dua 

kata tersebut. Memang jika dilihat secara umum terlihat persamaan dalam 

kedua keishikimeishi ini yaitu sama-sama memiliki fungsi untuk 

menguatkan arti, tetapi di dalam penelitian ini tidak membahas persamaan 

dan perbedanannya, tetapi meneliti mengenai kemampuan pembelajar 

bahasa Jepang terhadap penggunaan keishikimeishi mono dan koto dalam 

kalimat bahasa Jepang. Faktanya, dari tigapuluh angket yang disebar oleh 

penulis kepada tingkat II, III dan IV, masih banyak mahasiswa yang keliru 

dalam penggunaan keishikimeishi mono dan koto ini. Banyak faktor yang 

bisa menyebabkan kekeliruan dalam penggunaan keishikimeishi mono dan 

koto ini, diantaranya masih sedikit buku yang menerangkan keishikimeishi. 

Menurut Prof. Muneo, K. (1988, hlm.17) salah satu alasan sulitnya 

mempelajari bahasa Jepang karena tidak berkembangnya cara pengajaran 

bahasa Jepang yang mencakup masalah-masalah dalam proses belajar 

mengajar. Selain itu, juga para mahasiswa tidak mengetahui atau tidak 
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familiar dengan pola kalimat yang dibentuk oleh keishikimeishi mono dan 

koto sehingga pola kalimat yang seharusnya menggunakan mono 

sebaliknya menggunakan koto. Salah satu contohnya seperti berikut: 

 

5) 一度、富士山を近くで見たいことだ。X 

一度、富士山を近くで見たいものだ。O 

Ichido,Fujisan wo chikaku de mitai mono da. 

(untuk sekali saja、aku  ingin melihat gunung Fuji dari dekat.) 

Nihongosou Matome Mondaishuu, 2004:8 

 

 Kalimat diatas menyatakan bahwa orang tersebut sangat ingin 

sekali melihat gunung Fuji dari dekat. Kata mono pada kalimat itu  

menyatakan suatu penegasan “sangat ingin” maka dari itu koto kurang 

tepat utuk kalimat itu. Selain itu keishikimeishi mono dan koto tidak mudah 

untuk diterjemahkan karena tidak memiliki padanan kata yang tepat dalam 

bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas lebih 

lanjut mengenai tingkat kemampuan mahasiswa departemen pendidikan 

bahasa Jepang  terhadap penggunaan keishikimeishi mono dan koto dalam 

kalimat bahasa Jepang dengan mengangkat judul “Analisis Tingkat 

Kemampuan Penggunaan  Keishikimeishi Mono dan Koto Dalam 

Kalimat Bahasa Jepang”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 

1. Rumusan Masalah Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah 

diantaranya: 

 

1. Bagaimana tingkat kemampuan mahasiswa dalam penggunaan 

keishikimeishi mono dan  koto dalam kalimat bahasa Jepang ? 
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2.  Apakah mahasiswa mengalami kesulitan dalam menggunakan 

keishikimeishi mono dan koto dan  faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kesulitan dalam  menggunakan kedua 

keishikimeishi tersebut?  

3. Apa solusi untuk memperbaiki kesulitan dalam menggunakan 

keishikimeishi monodan koto untuk mahasiswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya: 

a. Untuk mengetahui berapa besar presentase kesalahan penggunaan 

keishiki meishi mono dan koto dalam kalimat bahasa Jepang. 

b. Untuk mengetahui kesulitan mahasiswa dalam menggunakan 

keishikimeishi mono dan koto dan  faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kesulitan dalam  menggunakan kedua 

keishikimeishi tersebut. 

c. Mencari solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan dalam 

penggunaan keishikimeishi monodan koto dalam kalimat bahasa 

jepang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan 

mengenai keishikimeishi mono dan koto juga dijadikan referensi bagi 

pengajar bahasa Jepang. Selain  itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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b. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini, 

diantaranya: 

1) Bagi dosen, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi bahan ajar untuk mengajarkan 

keishikimeishi mono dan  koto. 

2) Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk mempelajari keishikimeishi serta menambah 

pengetahuan mengenai penggunaan keishikimeishi mono 

dan koto. 

3) Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan masukan pada 

peneliti dan penelitian selanjutnya mengenai penggunaan 

keishikimeishi mono dan  koto dalam kalimat bahasa Jepang. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 

1. Struktur Organisasi Skripsi 

 

Struktur yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini dimulai 

dari Bab I adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode 

penelitian dan sistematika penulisan. Lalu, Bab II yang merupakan 

landasan teoritis yang di dalamnya akan memaparkan seluruh teori yang 

relevan dari sudut pandang linguistik bahasa Jepang, pemaparan mengenai 

makna, penggunaan, perbedan dalam penggunaan keishikimeishi mono dan 

koto . Bab III adalah Metode Penelitian yang berisi pembahasan 

pembahasan mengenai metode penelitian,  sumber data, teknik 

pengumpulan data, intrumen penelitian dan teknik pengolahan data 

sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dijadikan acuan. 

Kemudian berlanjut pada Bab IV yaitu analisis data yang memaparkan 
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mengenai analisis secara mendalam dari mulai analisis data tes, sampai 

kepada pembahasan kemampuan mahasiswa dalam penggunaan 

keishikimeishi mono dan koto. Terakhir Bab V adalah kesimpulan dan 

rekomendasi, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian 

keishiki meishi mono dan koto yang akan menghasilkan sebuah 

kesimpulan mengenai makna, penggunaan, dan perbedaan penggunaan 

keishikimeishi mono dan koto. Kemudian dari hasil tersebut, 

ditindaklanjuti dengan memberikan saran sebagai acuan penelitian 

berikutnya. 


