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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterampilan berbahasa yang 

berbeda-beda. Adanya konsep pemahaman serta pengalaman yang dimiliki oleh setiap 

individu melahirkan pola pemikiran yang beragam. Kata, tanda, atau simbol yang 

dipilih oleh seseorang ketika berkomunikasi untuk menyampaikan pesannya 

merupakan hak prerogatif setiap pemakainya. Mar’at (2009:34) memaparkan bahwa 

proses mental yang terjadi pada waktu kita berbicara ataupun proses mental yang 

menjadi dasar pada waktu kita mendengar, mengerti, dan mengingat dapat diterangkan 

dengan suatu sistem kognitif yang ada pada manusia. 

 

Linguistik kognitif merupakan pendekatan terbaru dalam mengkaji bahasa yang 

muncul pada tahun 1980-an. Cabang linguistik ini memandang bahwa setiap fenomena 

bahasa, pasti ada yang melatarbelakangi dan memotivasinya. Oleh karena itu, untuk 

mengamatinya bisa dilakukan dengan cara menggunakan berbagai pengetahuan yang 

telah dimiliki seseorang sebagai hasil dari pengalaman hidupnya (Sutedi, 2010:171). 

 

Kemampuan manusia untuk mengaitkan sebuah simbol dan makna sangat 

bergantung pada pengetahuan yang dimiliki. Thomas M. Tehan (2010:1) menuliskan 

teori John R. Taylor (2002) bahwa ekspresi berbahasa seseorang dipengaruhi oleh tiga 

elemen yaitu 1) struktur fonologis, 2) struktur semantis, yang kemudian dikaitkan 

dengan 3) relasi simbol. 
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Ilustrasi di atas sejalan dengan pendapat Kuswana (2011:80) yang mengatakan 

bahwa secara umum, “kognisi” mengacu pada semua aktivitas mental yang terlibat 

dalam menerima informasi, memahami, menyimpan, membuka, dan menggunakan. 

Dengan demikian, kognisi berhubungan dengan parasensorik dan persepsi, proses yang 

memungkinkan kita untuk menerima informasi dari dunia (misalnya penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan sensasi).  

 

Belum lagi adanya struktur makna yang memiliki jumlah yang sangat banyak. 

Sutedi (2010:171) menuliskan bahwa terkadang satu bentuk bisa digunakan untuk 

menyampaikan berbagai macam makna. Sehingga, tidak mengherankan bila satu kata 

dapat membentuk jejaring makna dan beragam representasi semantis yang saling 

berkaitan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perluasan makna. Robert L. Solso, 

Otto H. Maclin, M.Kimberly Maclin (2008:327) menerangkan bahwa manusia 

mengetahui banyak sekali kata; sekitar 60.000 kata yang berbeda tersimpan dalam 

kamus verbal kita (disebut leksikon; lexicon), namun sebagian besar kata lainnya dapat 

kita pahami dan secara konstan kata-kata baru terus dihasilkan. Bahasa memang 

memiliki hakikat yang dinamis. 

 

Makna kognitif (cognitive meaning) adalah makna yang ditunjukkan oleh 

acuannya. Oleh karenanya itu, ia biasanya dibedakan berdasarkan hubungan antar kata 

dan benda atau yang diacu, serta hubungan antar kata dan karakteristik tertentu 

(Shipley, 1962:261 dalam Pateda, 2010:109). 

 

Kata pohon bermakna tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Jika orang 

berkata pohon, terbayang pada kita pohon yang selama ini kita kenal. Kita memahami 

makna kata pohon. Ketika kita berada di atas bus yang sedang melintas di jalan raya, 

kita dapat mengatakan: “Oh ini pohon belimbing, ini kelapa, ini mahoni, ini durian.” 

Terhadap kata pohon dapat kita analisis komponennya, misalnya: tumbuhan; tinggi; 

berdaun; berbatang; kadang-kadang bercabang; kadang-kadang tidak. Itu sebabnya 
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kalau orang menyebut mangga, terbayanglah komponen-komponen ini di otak kita, dan 

berdasarkan komponen-komponen itu, orang dapat membedakan antara pohon yang 

satu dengan pohon yang lain. Yang terbayang pada kita, yakni sebatang pohon (entah 

pohon apa, terserah upaya kita membayangkannya), dan bukan sapi, bukan meja 

(Pateda, 2010:109). 

 

Idiom merupakan satuan ujaran yang maknanya tidak dapat “diramalkan” dari 

makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Umpamanya, secara 

gramatikal bentuk menjual rumah bermakna ‘yang menjual menerima uang dan yang 

membeli menerima rumahnya’; bentuk menjual sepeda bermakna ‘yang menjual 

menerima uang dan yang membeli menerima sepeda’; tetapi, dalam bahasa Indonesia 

bentuk menjual gigi tidaklah memiliki makna seperti itu, melainkan bermakna ‘tertawa 

keras-keras’. Jadi, makna seperti yang dimiliki bentuk menjual gigi itulah yang disebut 

sebagai makna idiomatikal. Contoh lain dari idiom adalah bentuk membanting tulang 

dengan makna ‘bekerja keras’, meja hijau dengan makna ‘pengadilan’, dan sudah 

beratap seng dengan makna ‘sudah tua’ (Chaer, 2007:296). 

 

Dalam bahasa Jepang, idiom dikenal dengan sebutan kanyouku (慣用句 ). 

Kunihiro (dalam Suryadimulya, 2007:2-3) menjelaskan bahwa dalam studi bahasa, 

idiom merupakan ungkapan yang dipermasalahkan diluar dari aturan tata bahasa dan 

semantik. Idiom tidak dapat disamakan dengan aturan tata bahasa pada umumnya, dan 

tidak dapat ditelusuri maknanya dengan hanya mengartikan kata per kata, sebab idiom 

memiliki karakteristik tersendiri. Berikut contoh idiom kuchi dalam cerpen Kappa 

karya Akutagawa Ryuunosuke : 

 

(1) 僕はこう口を入れた、――  哲学者のマッグをふりかえりました。マッ

グはやはりいつものように皮肉な微笑を浮かべたまま、だれの顔も見

ずにしゃべっているのです。(龍之介 : 18) 
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Boku wa kou kuchi wo ireta, – tetsugakusha no Maggu wo furikaerimashita. 

Maggu wa yahari itsumo no youni hiniku na bishou wo ukabeta mama, dare no 

kao mo mizuni shabetteiru no desu. 

‘Aku menoleh ke arah Mag yang selalu berbicara dengan tersenyum sinis dan 

seperti biasanya tak menatap siapapun.’ (Terjemahan Wibawarta : 74) 

(2) ただそれでも困ったことは何か話をしているうちにうっかり河童の国

の言葉を口に出してしまうことです。(龍之介 : 27) 

Tada sore demo komatta koto wa nanika hanashi wo shiteiru uchi ni ukkari 

kappa no kuni no kotoba wo kuchi ni dashite shimau koto desu. 

‘Yang sering membuatku repot adalah karena aku sering tanpa sadar 

mengucapkan kata-kata bahasa kappa ketika sedang bercakap-cakap.’ 

(Terjemahan Wibawarta : 96) 

 

Pada contoh (1) terdapat idiom ‘kuchi wo ireru’. Jika diterjemahkan secara 

leksikal, idiom ini memiliki arti ‘memasukkan mulut’. Namun dalam cerpen 

terjemahannya, penerjemah memadankannya dengan kata kerja ‘berbicara’. Dalam hal 

ini ‘mulut’ dipandang sebagai alat yang berfungsi mengeluarkan kata-kata. Sementara 

itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ‘berbicara’ ialah antara lain 

‘berkata; bercakap; berbahasa; melahirkan pendapat’. Kata kuchi dalam idiom ini 

diperluas secara metonimi dikarenakan ‘mulut’ dan ‘bicara’ memiliki kedekatan secara 

ruang. 

 

Pada contoh (2) terdapat idiom ‘kuchi ni dasu’. Jika diterjemahkan secara 

leksikal, maka idiom ini memiliki arti ‘mengeluarkan di mulut’. Namun dalam cerpen 

terjemahannya, penerjemah memadankannya dengan kata kerja ‘mengucapkan’. Tidak  

berbeda jauh dengan contoh a), kuchi merupakan alat yang digunakan untuk bercakap 

dan berbahasa. Jadi, dalam contoh b) ini kata kuchi juga mendapat perluasan secara 

metonimi yang berdekatan secara ruang. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka melalui penelitian ini penulis akan mencoba 

untuk menjabarkan motivasi apa yang melatarbelakangi idiom-idiom bahasa Jepang 

yang dibentuk oleh kata kuchi (口), yang disertai dengan pendeskripsian hubungan 

antara makna leksikal dan makna idiomatikalnya. Penulis berpendapat bahwa 

Linguistik Kognitif adalah pendekatan yang paling tepat digunakan untuk memahami 

motivasi dari makna-makna perluasan idiom tersebut. Idiom yang dibentuk oleh kata 

kuchi dipilih oleh penulis karena idiom ini memiliki banyak jenis idiom dibanding 

idiom yang dibentuk oleh kata lainnya. Adapun untuk membuktikan bahwa idiom-

idiom yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah valid dan masih banyak digunakan 

oleh masyarakat Jepang, maka penulis akan menyertakan contoh-contoh penggunaan 

idiom yang diambil dari media pencarian online. Setelah itu, idiom akan dideskripsikan 

berdasarkan gaya bahasa metafora, metonimi, sinekdok. Atas dasar pemikiran tersebut, 

penulis akan bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Makna 

idiom yang dibentuk dengan ‘kuchi’ (Suatu Tinjauan Linguistik Kognitif)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melalui pemaparan pada latar belakang masalah penelitian di atas, diketahui 

bahwa terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan analisis makna idiom yang ingin 

dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Idiom kuchi apa sajakah yang terdapat dalam bahasa Jepang ? 

2. Bagaimana makna leksikal yang terdapat dalam idiom kuchi ? 

3. Bagaimana makna idiomatikal yang terdapat dalam idiom kuchi ? 

4. Bagaimana perluasan makna yang terjadi pada idiom kuchi jika dihubungkan 

dengan gaya bahasa metafora, metonimi, dan sinekdok ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa butir tujuan yang secara khusus ingin 

dicapai sehubungan dengan rumusan masalah, yaitu untuk : 

1. Mengetahui idiom kuchi yang terdapat dalam bahasa Jepang. 

2. Mengetahui makna leksikal yang terdapat dalam idiom kuchi. 
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3. Mengetahui makna idiomatikal yaang terdapat dalam idiom kuchi. 

4. Mengetahui perluasan makna yang terjadi pada idiom kuchi yang dihubungkan 

dengan metafora, metonimi, dan sinekdok. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, di antaranya ialah 

sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini ditujukan untuk memperkaya khasanah 

informasi dalam bidang linguistik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, 

utamanya yang berkenaan dengan idiom dilihat dari sudut pandang Linguistik 

Kognitif. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

topik kebahasaan yakni tentang penerapan gaya bahasa metafora, metonimi, dan 

sinekdok terkait dengan relasi makna antara konsep pemahaman anggota tubuh 

manusia dengan perluasan makna kuchi yang terdapat dalam idiom bahasa Jepang. 

 

2. Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat 

kategori yaitu sebagai berikut : 

a. Manfaat Bagi Penulis 

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam 

meningkatkan pemahaman akan bahasa Jepang, khususnya yang berkaitan 

dengan idiom dan linguistik kognitif. 

b. Manfaat Bagi Pembelajar 

Dapat membantu menyadari dan memahami proses perluasan makna yang 

melatarbelakangi pembentukan idiom bahasa Jepang khususnya idiom yang 

dibentuk oleh kata kuchi. Pendekatan Linguistik Kognitif akan membantu 

pembelajar untuk mempercepat proses pemahaman idiom terkait perluasan 
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maknanya, sekaligus mengetahui perbedaan makna leksikal dan makna 

idiomatikalnya. 

c. Manfaat Bagi Pengajar 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengajaran, dan bahan bacaan bagi 

pengajar agar lebih mudah dalam menjelaskan idiom untuk siswa yang 

mengalami kesulitan dalam penggunaan Idiom bahasa Jepang. 

d. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk kajian Linguistik Kognitif 

dan idiom bahasa Jepang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa 

sub-bab yang saling terkait satu sama lain. Urutan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini diantaranya : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab pertama ini, penulis akan mengutarakan terlebih dahulu 

mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian yang terbagi atas manfaat bagi penulis, manfaat bagi 

pembelajar, manfaat bagi pengajar, manfaat bagi peneliti selanjutnya, kemudian 

menyertakan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan teori dan konsep yang 

berhubungan dengan Linguistik Kognitif, teori-teori mengenai gaya bahasa khususnya 

metafora, metonimi, dan sinekdok, dan teori-teori tentang Kanyouku (Idiom). Selain 

itu pula akan dituliskan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai metode yang 

digunakan dalam melakukan penelitian, kemudian menjabarkan tentang instrumen atau 

alat penelitian, menuliskan bagaimana teknik atau langkah-langkan dalam 

mengumpulkan data dan menganalisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab ini terdiri atas dua bagian sub-bab, yaitu ‘analisis makna idiom’ dan 

‘hasil penelitian’. Dalam sub-bab analisis makna, akan disajikan data-data penelitian 

yang diperoleh, kemudian membahas bagaimana data tersebut dianalisis dan 

diinterpretasi, lalu ringkasan dari hasil keseluruhan analisis ini akan diuraikan pada 

bagian ‘hasil penelitian’. 

 

BAB V  P E N U T U P 

 Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

pertama, kemudian menyampaikan saran-saran yang penulis usulkan untuk penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini. 

 


