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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Kalimat kausatif merupakan salah satu fenomena kesemestaan bahasa. 

Dengan demikian bahasa Jepang dan bahasa Indonesia memiliki ungkapan yang 

digunakan untuk menyampaikan makna kausatif. Comrie (1989: 165) mengatakan 

bahwa dalam situasi kausatif terdapat dua komponen yaitu sebab (the cause) dan 

akibat yang dihasilkan (result). Konstruksi kausatif  erat kaitanya dengan 

komponen sebab memberi pengaruh sehingga timbul akibat pada komponen 

akibat. Dua komponen tersebut merupakan situasi mikro yang apabila 

digabungkan akan membentuk situasi makro yang disebut situasi kausatif. Hal 

tersebut dapat dilihat pada contoh berikut.  

(1) The bus’s failure to come caused me to late for the meeting. 

(Comrie, 1989:163) 

‘Bus gagal datang menyebabkan saya terlambat rapat’. 

Pada contoh di atas Comrie menjelaskan situasi mikro terdiri atas 

komponen sebab yaitu klausa the bus’s failure to come dan kompenen akibat I am 

late for the meeting. Penggabungan dua komponen tersebut akan membentuk 

situasi kausatif. Masing-masing bahasa memiliki konsep pengungkapan kalimat 

kausatif yang berbeda termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Contoh 

pengungkapan kalimat kausatif dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 

(2) Saya sudah membuat dia menangis. (Kridalaksana: 2011) 

(3) Peristiwa itu menyebabkan dia trauma. (Kridalaksana: 2011) 

(4) Adikku menghitamkan warna gambarnya. (Kridalaksana, 2011: 

53) 

(5) Air hujan membasahi tubuhku. (Kridalaksana, 2011: 52) 

(6) Saya diberi tugas memperindah lukisan ini. (Kridalaksana,  2011: 

53) 

(7) Montir itu memperbaiki motor yang rusak. (Chaer, 2011: 243) 
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(8) Dia berniat untuk mempermalukan lawanya di hadapan massa. 

(Kridalaksana, 2011: 56) 

Pada contoh di atas dapat diketahui bahwa pemarkah kalimat kausatif 

bermacam-macam di antaranya yakni, membuat, menyebabkan. Namun verba 

membuat tidak akan bermakna kausatif dalam kontruksi kalimat Ibu membuat 

adonan . Karena kalimat pada Ibu membuat adonan tidak ada komponen sebab 

dan akibat. Pemarkah kalimat kausatif lainya adalah dengan modifikasi verba 

menggunakan afiks me-kan, me-i, meper-, meper-i, meper-kan. Verba kausatif 

pada kalimat kausatif diatas memiliki makna menyebabkan dan membuat jadi. 

Pada kalimat (1) memiliki makna menyebabkan yakni subjek saya (penyebab) 

melakukan sesuatu yang mengakibatkan dia  (tersebab) menangis. Pada kalimat 

(4) memiliki makna membuat jadi yakni subjek adikku membuat gambarnya 

menjadi hitam. Semua makna pada kalimat diatas mengandung unsur kesengajaan. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat verba kausatif yang tidak bermarkah seperti 

contoh berikut. 

(9) Penjahat itu dengan sengaja membunuh orang.  (Winarti, 2009: 

74) 

Verba membunuh bukan verba turunan atau verba yang mengalami 

modifikasi. Verba membunuh menggambarkan suatu tindakan dari penyebab 

terhadap tersebab sehingga mengakibatkan tersebab mati. Terjadinya peristiwa itu 

menggambarkan unsur tindakan yang disengaja maka dari itu apabila sebelum 

verba tersebut disisipkan advrebia dengan tidak sengaja maka kalimat akan 

menjadi tidak berterima. 

Dalam bahasa Jepang istilah kausatif dikenal dengan istilah shieki. 

Kausatif dalam bahasa Jepang dapat diungkapkan dengan verba yang dimarkahi 

oleh sufiks V-aseru/V-saseru seperti contoh berikut ini.  

(10) そして、見知らぬ犬に、その皮を、嚙ませることに、トット

ちゃんは、成功した。(MGTC, P243, L5) 

Soshite, mishiranu inu, sono kawa o, kamaseru koto ni, tottochan 

wa, seikou shita. 



3 

Muhammad Ali Hamdi, 2016 
Analisis Kontrastif Kalimat Bahasa Indonesia Dan Bahasa Jepang  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

‘Dan Totto berhasil memaksa anjing yang tidak dikenalnya itu 

untuk menggigit kulit kayu sambil meloncat-loncat di 

sekelilingnya’. 

(11) 山田はひどい奴だ。旅行中ずっと僕に運転させて、自分は寝

てるんだよ。 (NBJ, P130, L8) 

Yamada wa, hidoi yatsu da. Ryokouchuu zutto boku ni untensasete, 

jibun wa neterundayo. 

‘Yamada orang yang kejam. Selama perjalanan liburan ia 

menyuruh saya selalu mengemudi, sedangkan ia tidur’. 

(12) 母は息子が家を出て行くのに気がついたが、黙って行かせた。

(CNBH, P127, L9) 

Haha wa musuko ga ie o deteikunoni ki ga tsuita ga, 

damatteikaseta. 

‘Ibu membiarkan anaknya pergi walaupun ia kaget anaknya keluar 

dari rumah’. 

(13) 校長先生は、子供に、自分の好きなことをさせる自由時間が

、とても大切と考えていたから、放課後の、この時間は、普

通の小学校より、少し長めに、とっていた。(MGTC, P222, 

L7) 

Kouchousensei wa, kodomo ni, jibun no sukina koto o saseru jiyuu 

jikan ga, totemo taisetsu kangaeteita kara, houkago no, kono jikan 

wa, futsuu no shougakkou yori, sukoshi nagame ni, totteita. 

‘Bapak kepala sekolah berpendapat, sangat penting memberi waktu 

bagi anak-anak untuk bebas bermain. Karena itu di sekolah ini 

tersedia agak lebih banyak waktu untuk bermain setelah usai 

pelajaran dibandingkan sekolah-sekolah lain’. 

Pada kalimat kausatif (10) memiliki makna penyebab memaksa tersebab 

melakukan sesuatu. Dalam hal ini penyebab tidak menghiraukan kehendak 

penyebab. Tersebab tidak bisa berbuat apa-apa untuk menentang keinginan 

penyebab. Pada kalimat (11) memiliki makna imperatif, yakni penyebab 

menyuruh tersebab melakukan sesuatu. Dalam hal ini makna imperatif dapat 
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muncul apabila pengisi komponen penyebab dan tersebab adalah manusia. Dapat 

dikatakan makna imperatif memiliki unsur ningen kankei. Selain bermakna 

perintah kalimat kausatif bahasa Jepang juga bermakna permisif seperti pada 

kalimat (12) dan (13). Perbedaan antara pemaknaan pada kalimat (12) dan (13) 

terletak pada bagaimana komponen peyebab memperlakukan intensitas atau niatan 

tersebab. Pada kalimat (12) penyebab memahami maksud dan niatan tersebab. 

Pada kalimat (13) penyebab mengabulkan permintaan tersebab. Dalam kalimat 

kausatif BJ, untuk menunjukkan komponen tersebab digunakan partikel o namun 

pada kalimat (10)-(13) menggunakan pemarkah partikel ni, hal ini dikarenakan 

verba kausatif yang digunakan adalah verba transitif atau verba yang 

membutuhkan objek. Seperti pada contoh berikut.  

(14) コーチは選手を走らせた。(UTS, P136, L15) 

Koochi wa, senshu o hashiraseta. 

‘Pelatih menyuruh atlet berlari’. 

Pada kalimat (14) seshu sebagai tersebab dimarkahi dengan partikel o 

karena verba yang digunakan adalah verba inransitif. Berbeda dengan kalimat 

(10)-(13) partikel ntuk menunjukkan komponen tersebab adalah ni. Hal ini 

dikarenakan oleh fenomena double o. Jika pada tersebab dimarkahi dengan 

partikel o maka akan ada dua partikel wo dan hal ini akan menyebabkan 

kerancuan makna. Oleh karena itu jika terjadi fenomena double wo maka partikel 

yang digunakan sebagai pemarkah tersebab adalah ni. 

Kausatif bahasa Jepang tidak selalu dinyatakan dengan verba turunan, 

seperti pada contoh berikut. 

(15) 私は太郎さんを起こしました。 

Watashiwa tarousan o okoshimashita. 

‘Saya telah membangunkan taro’. 

(Nimashita: 2014) 

(16) 太郎さんが蚊を殺しました。 

Tarousan ga ka wo koroshimashita 
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Taro telah membunuh nyamuk. 

(Nimashita: 2014) 

Pada contoh di atas verba  okoshimashita dan koroshimashita juga 

menyatakan makna kausatif meskipun bukan verba turunan. Dikatakan kalimat 

kausatif karena menggambarkan peristiwa sebab dan peristiwa akibat.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengungkapan kalimat 

kausatif bahasa Indonesia dan Jepang terdapat persamaan dan perbedaan. 

Pembelajar bahasa Jepang yang berbahasa ibu bahasa Indonesia lebih baik jika 

memperhatikan karakteristik tiap bahasa yang dikuasainya. Dalam penggunaan 

bahasa kedua dikenal istilah interferensi yang menyebabkan adanya transfer 

negatif. Transfer negatif itu sendiri mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan 

bahasa kedua. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurhadi (1995: 239)  yang 

menyatakan bahwa kajian kedwibahasaan menemukan gejala interferensi pada 

tuturan seseorang yang menguasai dua bahasa atau lebih. Tuturan yang 

menyimpang ini, sebagai akibat dari perkenalannya dengan bahasa lainnya. 

Misalnya, penyimpangan tuturan bahasa kedua sebagai akibat dari kuatnya daya 

tarik pola-pola yang terdapat pada bahasa pertama. Ichikawa (2010: 194) 

mencontohkan tuturan yang menyimpang atau kesalahan pembelajar bahasa 

Jepang ketika menggunakan shieki seperti berikut ini. 

(17) *わかりました。あなたの頼みとあれば、どんな大変でも早

く実現したい。(Ichikawa, 2010: 194) 

*Wakarimashita, anata no tanomi to areba, donna taihen demo 

hayaku jitsugen shitai.  

‘Saya mengerti, jika anda memohon, bagaimanapun sulitnya ingin 

segera direalisasikan’.  

わかりました。あなたの頼みとあれば、どんな大変でも早く

実現させたいと思います。(Ichikawa, 2010: 194) 

Wakarimashita, anata no tanomi to areba, donna taihen demo 

hayaku jitsugen sasetai to omoimasu.  
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‘Saya mengerti, jika anda memohon, bagaimanapun sulitnya saya 

ingin segera merealisasikan’.  

(18) *それは私を驚かせました。(Ichikawa, 2010: 194) 

*Sore wa watashi wo odorokasemashita.  

‘Hal itu membuat saya terkejut’. 

それを聞いて私は驚きました。(Ichikawa, 2010: 194) 

Sore wo kiite watashi wa odorokimashita. 

‘Mendengar hal itu saya terkejut’. 

(19) *それは私をがっかりさせました。(Ichikawa, 2010: 194) 

*Sore wa watashi wo gakkarisasemashita. 

‘Hal itu membuat saya menjadi kecewa’. 

それで私はがっかりしました。(Ichikawa, 2010: 194) 

Sore de watashi wa gakkarishimashita.  

‘Karena hal itu saya menjadi kecewa’. 

Kata jitsugen pada kalimat no (17) dapat sebagai jidoushi dan tadoushi, 

untuk itu kalimat tersebut akan lebih jelas maknaya jika menggunakan bentuk 

kausatif karena makna kausatif mengandung makna melakukan suatu hal yang 

sangat sulit dilakukan. Dengan demikian makna pada kalimat (17) akan lebih jelas 

tersampaikan dengan adanya konteks bahwa hal yang ingin dilakukan merupakan 

hal yang sangat susah dilakukan. Implikasi ini didukung oleh pernyataan 

sebelumnya yakni frase donna taihen demo (seberapa sulitnya) suatu hal. Pada 

kalimat no (18) dan (19) kesalahan kalimat tersebut sering terjadi pada saat 

mengugkapkan kausatif saseru pada subjek yang abstrak. Dalam bahasa Jepang 

saat penyebabnya berupa subjek abstrak maka tidak lazim menggunakan kausatif 

saseru. Dalam bahasa jepang penggunaan kausatif transitif sulit untuk diterapkan 

pada subjek abstrak. 

Contoh-contoh kesalahan di atas, seperti yang dicontohkan oleh 

Ichikawa (2010), tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh pembelajar 

bahasa Jepang yang berbahasa ibu bahasa Indonesia. Terlebih lagi, salah satu 

manfaat dari hasil analisis kontrastif adalah dapat menjelaskan penyebab 

kesalahan yang dilakukan pembelajar, terkait dengan perbedaan kedua sistem 
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bahasa tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari aliran linguistik 

edukasional Parera (1997: 67), interferensi tersebut dapat diminimalisasi dengan 

memberikan pemahaman di antara kedua bahasa melalui kajian kontrastif 

bahasa ibu dengan bahasa sasaran yang sedang dipelajari. Telah disebutkan 

sebelumnya bahwa, realisasi penggunaan kalimat kausatif bahasa Indonesia dan 

bahasa Jepang mempunyai karakteristik masing-masing. Karakteristik tersebut 

ada yang sama juga ada yang berbeda.   

Sutedi (2011) menyatakan bahwa tujuan utama seseorang belajar 

bahasa adalah untuk berkomunikasi, sehingga fungsi bahasa sebagai penyampai 

makna ataupun informasi menjadi penting. Berdasarkan hal tersebut, analisis 

kontrastif pada penelitian ini difokuskan kepada fungsi pengungkapan veba 

kausatif kedua bahasa beserta pengungkapnya. Dengan demikian, pembelajar 

bahasa Jepang yang berbahasa ibu bahasa Indonesia diharapkan dapat 

mengetahui dan menggunakan pengungkapan kalimat kausatif dengan lebih 

tepat.  

Mengingat beberapa kasus kesalahan yang sering terjadi terhadap 

penggunaan verba kausatif oleh pembelajar bahasa Jepang dan solusi yang 

ditawarkan oleh analisis kontrastif dalam meminimalisasi kesalahan tersebut, 

maka karena alasan tersebut penelitian ini dilakukan. Penelitian ini ingin 

mengetahui makna dan fungsi kalimat kausatif kedua bahasa serta persamaan 

dan perbedaan pengungkap kalimat kausatif tersebut.  

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Mengacu pada latar belakang masalah, masalah umum penelitian ini 

adalah “Bagaimanakah persamaan dan perbedaan kalimat kausatif bahasa Jepang 

dan bahasa Indonesia?”. Dengan demikian, berdasarkan masalah umum tersebut, 

peneliti merumuskan permasalahan khusus sebagai berikut. 

1) Bagaimana struktur kalimat kausatif bahasa Indonesia? 

2) Bagaimana struktur kalimat kausatif bahasa Jepang? 

3) Bagaimana makna dan fungsi kalimat kausatif bahasa Indonesia? 
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4) Bagaimana makna dan fungsi kalimat kausatif bahasa Jepang ?  

5) Apa persamaan pengungkapan kalimat kausatif bahasa Indonesia dan 

bahasa Jepang ? 

6) Apa perbedaan pengungkapan kalimat kausatif bahasa Indonesia dan 

bahasa Jepang ? 

C. Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini membatasi masalah pada persamaan dan perbedaan 

kausatif bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Oleh karena itu batasan masalah 

pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 

1) Struktur kalimat kausatif transitif dan intransitif bahasa Indonesia .  

2) Struktur kalimat kausatif transitif dan intransitif bahasa Jepang. 

3) Makna dan fungsi kalimat kausatif bahasa Jepang dilihat dari prespektif 

semantis berdasarkan konteks kalimat. 

4) Makna dan fungsi kalimat kausatif bahasa Indonesia dilihat dari 

prespektif semantis berdasarkan konteks kalimat. 

5) Persamaan pengungkapan kalimat kausatif bahasa Indonesia dan bahasa 

Jepang dilihat dari prespektif sintaktis dan semantis. 

6) Perbedaan pengungkapan kalimat kausatif bahasa Jepang dilihat dari 

prespektif sintaktis dan  semantis. 

D. Tujuan Penelitian  

Untuk menjawab pertanyaan yang telah penulis kemukan di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan:  

1) Struktur kalimat kausatif transitif dan intransitif bahasa Indonesia. 

2) Struktur kalimat kausatif transitif dan intransitif bahasa Jepang. 

3) Makna dan fungsi kalimat kausatif dalam bahasa Indonesia. 

4) Makna dan fungsi kalimat kausatif dalam bahasa Jepang.  

5) Persamaan situasi kausatif yang diekspresikan dengan kalimat kausatif 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang dilihat dari prespektif 

sintaktis dan semantis. 
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6) Perbedaan situasi kausatif yang diekspresikan dengan kalimat kausatif 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang dilihat dari prespektif 

sintaktis dan semantis. 

E. Manfaat Penelitian  

1) Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini akan berupa deskripsi tentang persamaan dan 

perbedaan antara kalimat kausatif bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Secara 

teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan penelitian kontrastif bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. 

Mengingat dua bahasa tersebut memiliki banyak karakteristik yang berbeda pada 

tataran sintaktis dan semantis.   

2) Manfaat Praktis  

Secara praktis, diharapkan penelitian dapat dimanfaatkan bagi bidang 

linguistik kontrastif terapan, yaitu bagi para pembelajar dan pengajar bahasa 

Jepang. Untuk kepentingan pembelajaran bahasa Jepang penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi dan metode pembelajaran 

bahasa Jepang. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi 

bidang penerjemahan teks Jepang – Indonesia maupun sebalikya. Hasil penelitian 

berupa penjelasan mengenai kalimat kausatif bahasa Jepang dan bahasa Indonesia 

dapat mengungkapkan suatu bentuk padanan tertentu yang dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan bidang penerjemahan.  

F.  SISTEMATIKA PELAPORAN 

Penulisan laporan peneltian in disusun dalam lima bab yang kemudian 

dibagi menjadi sub-bab yang saling terkait satu sama lain. Setelah pendahuluan  

(Bab 1) kemudian disusul oleh pemaparan mengenai beberapa teori dan kajian 

pustaka (Bab 2) dari beberapa ahli dijadikan sebagai alat untuk menganalisis 

temuan data. Selanjutnya disusul pemaparan metode dalam meneliti (Bab 3) 

dengan disertai langkah-langkah melakukan penelitian mulai dari pengumpulan 
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data dan analisis data. Selanjutnya adalah pemaparan analisis data dari temuan 

data (Bab 4) dengan menggunakan teori yang sudah dikumpulkan. Setelah analisis 

dilakukan disusul dengan pembahasan hasil analisis data. Langkah terakhir yakni 

menyimpulkan hasil analisis dan pembahasan serta memberikan saran dan 

rekomendasi bagi peneliti sendiri dan peneliti berikutnya (Bab). 
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