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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Silitonga dalam bukunya Pengantar Tata Bahasa Transformasi(1988: 1), 

bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia.Bahasa 

dipergunakan untuk mengutarakan dan menerima pikiran perasaan manusia.Oleh karena 

itu pemahaman bahasa dalam berbagai bentuk dan ragam sudah sepatutnya menjadi suatu 

kebutuhan bagi manusia.Dalam proses pemahaman bahasa sebagai alat komunikasi 

terdapat beberapa elemen yang harus dipelajari paling tidak secara mendasar oleh 

manusia, seperti misalnya kosakata, susunan kata dan kalimat, dan makna. Dari itu 

semua, kemampuan untuk menginterpretasi makna  merupakan salah satu hal yang cukup 

rumit dan luas. Interpretasi makna juga dapat menjadi suatu faktor yang paling 

memengaruhi proses komunikasi baik dua arah maupun satu arah pada manusia.  

Menurut hasil penelitian The Japan Foundation per tahun 2012, diketahui bahwa 

jumlah pembelajar Bahasa Jepang di Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia 

setelah Cina, yaitu mencapai 872.411 orang. Jumlah tersebut mencakup berbagai 

tingkatan dan lembaga.Bagi pembelajar bahasa asing, terdapat sebutan Kokugo kyooiku, 

yaitu pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga, dan sebagainya 

atau sebagai bahasa asing yang diselenggarakan bagi orang asing (Sudjianto & Ahmad 

Dahidi,  2004:133). Bahasa Jepang, seperti halnya pembelajaran bahasa asing pada 

umumnya, memiliki struktur atau pola dalam pembentukan kalimat. Susunan kalimat ini 

tergantung pada tujuan dan maksud yang ingin disampaikan oleh pembicaranya. Dan 

dalam proses pembelajarannya, kekeliruanakan pemahaman makna merupakan hal 

yang lumrah terjadi. Hal itu biasanya disebabkan adanya intervensi bahasa ibu 

pembelajar  sebagai pembanding secara tanpa sadar atau faktor lain seperti kurangnya 

penjelasan mendalam mengenai materi yang dipelajari. Kesalahan penginterpretasian 

makna seperti ini tidak hanya dialami oleh pembelajar tingkat dasar saja, namun juga di 
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tingkat lanjutan.Dan meskipun terbilang lumrah, kekeliruan ini dapat berakibat fatal dan 

menjadi hambatan dalam penguasaan bahasa asing, yang dalam kasus ini bahasa Jepang. 

Bahasa Jepang pada dasarnya merupakan salah satu rumpun bahasa yang 

memiliki begitu banyak variasi bentuk pola kalimat.Varian-varian tersebut terkadang 

memiliki makna yang sangat mirip sehingga pembelajar bahasa Jepang kerap kali 

mengalami kesulitan dalam memahami makna dan cara penggunaan dari pola kalimat 

tersebut secara tepat. Dampak dari kurangnya pemahaman akan hal tersebut dapat 

menimbulkan kesalahan dalam penggunaan, juga kerancuan makna dan tujuan baik dari 

pihak penutur maupun lawan bicara atau pembaca. Tidak jarang, hal ini juga 

menimbulkan kebingungan dalam proses interpretasi ataupun penerjemahan, baik secara 

harfiah atau kesan yang ditimbulkan.Padahal penafsiran makna merupakan salah satu 

bagian yang berdampak besar dalam pemahaman bahasa asing. 

Seperti halnya bahasa pada umumnya, bahasa Jepang tentu memiliki bentuk pola 

kalimat yang bermakna adanya suatu aktivitas, yang dibentuk oleh suatu verba atau kata 

kerja.Dalam bahasa Jepang, verba atau doushi (動詞), yaitu kata kerja yang bisa 

berfungsi menjadi predikat dalam suatu kalimat, mengalami perubahan bentuk, dan bisa 

berdiri sendiri (Sutedi, 2002:42).Dalam bentuk tertentu, verba ini dapat diubah atau 

disambungkan dengan verba lainnya.Penggabungan ini merupakan suatu ragam bentuk 

modalitas bahasa, yang dalam bahasa Jepang terdapat didalamnya suatu unsur lainyaitu 

hojodoushi (補助動詞). Hojodoushibisa disebut sebagai kata bantu yang menambahkan 

kesan suatu kata kerja. Dalam buku Pengantar Linguistik Bahasa Jepang karya Sudjianto 

dan Dahidi, disebutkan bahwa hojodoushiadalah doushiyang menjadi bunsetsu 

tambahan.Salah satu contohnya adalah verba ‘iku  ’｢行く｣ dan ‘kuru  ’｢来る｣.Pada 

dasarnya secara kata, ‘iku’  berarti  ‘pergi’, dan ‘kuru’berarti ‘datang’.Secara umum dua 

kata ini biasa digunakan sebagai verba utama dalam suatu kalimat. Akan tetapi keduanya 

kerap kali digunakan sebagai bentuk sambung dari verba lain atau seperti disebutkan 

diatas yaitu hojodoushi, seperti dalam contoh kalimat ‘Kawa no mizu ga nagareteiku’ 

atau ‘Ame ga fuetekuru’. Jika diteliti, penggunaan ‘iku’ dan ‘kuru’ sebagai bentuk 

sambung verba seperti dalam contoh, menyatakan beberapa aspek khusus yang berkaitan 

dengan makna dan kesan yang ditimbulkannya. Dengan adanya penggunaan diluar 
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anggapan dasar seperti disebutkan diatas, sangat memungkinkan terjadinya 

kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan tujuan. Tentunya hal ini akan berdampak 

pada kemampuan bahasa Jepang pembelajar secara lisan ataupun tulisan. Karena itu, 

pengetahuan akan penggunaan dan makna dari bentuk penggabungan verba ‘iku’ dan 

‘kuru’ dalam bahasa Jepang seperti ini sangatlah penting bagiuntuk dipelajari oleh 

pembelajar bahasa Jepang, bahkan sejak tingkat dasar jika diperlukan. Maka dari itulah 

penulis bermaksud menganalisa hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis 

Hojodoushi ikudan kuru Sebagai Ungkapan yang Menyatakan Aspek Bentuk –teiku 

dan -tekuru 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan berkaitan dengan analisa yang akan dilakukan,  antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Dalam kasus ini kata ikudan kurumerupakan kata kerja atau doushi yang secara 

umum digunakan sebagai predikat suatu kalimat. Sedangkan penggunaannya 

sebagai hojodoushisebagai suatu ungkapan yang menyatakan aspek pada kalimat 

bahasa Jepang biasanya tidak banyak dibahas secara rinci. Padahal jika diteliti 

terdapat beberapa hal yang memengaruhi makna dan fungsi dari kalimat tersebut. 

b. Berdasarkan makna yang ditimbulkan, bagaimanakah penggunaan yang tepat atas 

hojodoushi iku dan kurusebagai ungkapan yang menyatakan aspek bentuk –teiku 

dan -tekuru? 

 

(a) Rumusan Masalah 

1. Makna apa saja yang ditimbulkan dari hojodoushi iku dan kuru  sebagai 

ungkapan aspek bentuk ~te ikudan ~te kuru dalam suatu kalimat? 

2. Apa saja yang menjadi makna hojodoushi iku dan kuru ketika berperan sebagai 

ungkapan aspek bentuk ~te ikudan ~te kurudalam suatu kalimat?  
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3. Apa perbedaan penggunaan hojodoushi iku dan kuru sebagai ungkapan aspek 

bentuk ~te ikudan ~te kuruini dibandingkan dengan penggunaannya sebagai 

verba biasa? 

 

(b) Batasan Masalah 

Dalam pembahasan, peneliti akan membatasi analisis 

maknahojodoushi iku dan kuru sebagai ungkapan aspek bentuk ~te ikudan ~te 

kuru, tanpa membahas hojodoushisebagai ungkapan aspek lain yang mungkin 

mirip dengan kedua bentuk ini. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu; 

a) Memberikan pemahaman lebih mengenai hojodoushi iku dan kuru sebagai 

ungkapan aspek bentuk ~te iku dan ~te kuru dalam  suatu  kalimat 

b) Menambah pengetahuan terkait peranan hojodoushi iku dan kuru sebagai 

ungkapan aspek bentuk ~teiku dan ~te kuru dalam suatu kalimat. 

c) Memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara iku dan kuru sebagai 

hojodoushi dibandingkan dengan sebagai verba biasa 

d) Pemahaman hojodoushi iku dan kuru sebagai ungkapan aspek bentuk 

~teiku dan ~te kuru dalam suatu kalimat sebagai pembelajaran lanjutan 

bahasa Jepang. 

 

 

2) Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a) Untuk mengetahui makna verba iku dan kurusebagai hojodoushi sebagai 

ungkapan aspek bentuk ~te iku dan ~te kuru dalam bahasa Jepang  

b) Untuk mengetahui fungsi verba iku dan kuru sebagai sebagai ungkapan 

aspek bentuk ~te iku dan ~te kuru  dalam bahasa Jepang  
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c) Mengurangi kesalahan dalam penerjemahan dan penafsiran 

bahasa Jepang terutama berkaitan dengan hojodoushi iku   

dan kuru sebagai ungkapan aspek bentuk ~te iku dan ~te kuru dalam suatu 

kalimat 

d) Menjadi bagian dari pembelajaran mendasar lanjutan bagi pembelajar 

bahasa Jepang asing. 

 

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas semua 

pertanyaan yang berkaitan dengan makna hojodoushi iku dan kuru sebagai 

ungkapan aspek bentuk ~teiku dan ~te kuru dalam bahasa Jepang, 

terutama bagi pembelajar asing. Dan juga sebagai referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

D. Landasan Teori 

1. Morfologi Bahasa 

Menurut Ramlan (1983:16) morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa 

yang membicarakan tentang seluk beluk kata serta pengaruh perubahan-

perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata.Sementara menurut 

Crystal (1980:232-233) dalam Abdul Muis dan Herman (2005:1) morfologi 

adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya 

melalui penggunaan morfem.maka dari itu dapat disimpulkan seacara singkat 

bahwa morfologi merupakan suatau cabang keilmuan bahasa yang membahasa 

mengenai berbagai aspek yang membentuk suatu kata. 

Pembahasan mengenai morfologi sendiri memiliki berbagai cabang. 

O’brady dan Dobrovolsky (1989:89-90) dalam Muis dan Herman (2005:3) 

membagi teori tentang morfologi kedalam teori morfologi umum yang berlaku 

pada setiap bahasa, dan morfologi khusus yang hanya berlaku pada bahasa 

tertentu. Selain itu terdapat juga cabang pemilahan morfologi menjadi telaah 
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infleksi dan telaah pembentukan kata. Berdasarkan teori tersebut, maka isi 

cabang morfologi pada dasarnya dapat berbeda sesuai dengan aturan dan tata 

bahasa yang ditelaah. 

Dalam bahasa Jepang, morfologi disebut keitairon. Menurut Sutedi 

(2008:42) keitairon merupakan cabang dari linguistic yang mengkaji tentang kata 

dan proses pembentukannya. Objek yang dikajinya yaitu tentang kata (語/go atau 

単語/tango) dan morfem (形態素/keitaiso). Apabila ditelaah secara mendalam, 

sebenarnya cabang dari pembahasan morfologi Jepang cukup beragam, namun 

yang akan dibahas pada bab ini hanya berupa teori dasar saja. 

 

 

2. Aspek Dalam Bahasa Jepang 

Menurut Sutedi (2008:92) aspek adalah kategori gramatikal dalam verba 

yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian apakah baru dimulai, 

sedang berlangsung, sudah selesai atau berulang-ulang. Ada juga pendapat 

menurut Inoue (1976:6) aspek merupakan sifat kedudukan dari keadaan atau 

perbuatan yang ditunjukkan oleh predikat. 

 

3. Verba 

Dalam bahasa Jepang, verba disebut doushi (動詞). Doushi (verba) 

adalah salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang, sama dengan adjektiva-i dan 

adjektiva-na menjadi salah satu jenis yoogen (Sudjianto, Dahidi, 2004:149) 

 

4. Hojodoushi(補助動詞) 

Hojodoushi bisa disebut sebagai verba penolong yang tersambung dengan 

suatu verba lain untuk menimbulkan kesan tertentu. Menurut Ogawa dalam 

Nihongo kyoiku jiten, suatu verba yang digunakan dengan meletakkannya di 

belakang verba yang lain, jika verba ini berfungsi menambah suatu arti tertentu 
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secara gramatikal, maka kata ini disebut dengan hojodoushi (Ogawa, 1982:121). 

Sementara Taketoki Yoshikawa dalam buku Nihon Bunpou Nyumon 

menyebutkan bahwa ada beberapa verba yaitu iru (いる), aru (ある), oku (お

く), shimau (しまう), kuru   (くる), iku   (いく), dan miru (見る) yang 

berfungsi sebagai hojodoushi di samping fungsinya sebagai predikat yang berdiri 

sendiri. 

 

5. Definisi Makna 

Makna merupakan isi yang terkandung dalam suatu kata, yang dapat 

menyampaikan maksud seseorang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Depdikbud, 1996:619) tercantum makna /mak∙na/ artinya maksud pembicara 

atau penulis; pengertian ang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Menurut 

Ullman oleh Sumarsono dalam buku Pengantar Semantik, makna merupakan 

istilah yang palimg ambigu dan paling kontroversial dalam teori tentang bahasa. 

Dalam bahasa Jepang pembahasan mengenai makna dalam ilmu semantik 

disebut imiron. Sutedi (2011:71) mengungkapkan bahwa salah satu objek kajian 

bahasa Jepang yang paling banyak dilakukan  berkaitan dengan makna, 

diantaranya yaitu mengenai sinonim  類義語 (ruigigo) dan polisemi  対義語 

(taigigo). 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, 

menjabarkan, suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur 

ilmiahuntuk menjawab masalah secara aktual (Sutedi, 2009:58). 

Penelitian ini juga bersifat kualitatif, yang berarti sumber data bukan 

berupa angka, penelitian semacam ini biasa digunakan untuk membandingakan 

suatu aspek dari kebahasaan, seperti susunan kalimat, arti kata, dan lain 

sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam poenelitian ini bersifat 
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fungsionalis, yang mengacu pada aspek bahasa sebagai alat komunikasi yang 

tidak melulu terpaku pada aturan baku. Penelitian akan dilakukan dengan metode 

sebagai berikut: 

(a) Pengumpulan buku yang berkaitan dengan penggunaan ren’yookei dan variasi 

tata bahasa Jepang 

(b) Penelitian dan penganalisaan bentuk ren’yookei~te iku  dan ~te kuru dalam 

kalimat bahasa Jepang 

Langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu sebagai berkut: 

1) Pengumpulan contoh penggunaan ~te ikudan ~te kuru  sebagai ungkapan 

aspek bentuk ~te ikudan ~te kurudalam kalimat bahasa Jepang 

2) Pemilahan bentuk modalitas ~te iku  dan ~te kuru   berdasarkan makna yang 

ditimbulkan 

3) Penganalisaan aspek-aspek seperti ruang dan waktu, verba sambungan yang 

digunakan, serta sudut pandang pembicara atas penggunaan hojodoushi iku   

dan kuru   

4) Penarikan kesimpulan 

 

2. Sumber Data 

Sumber data untuk penelitian ini yaitu buku-buku pembelajaran yang 

mencakup penggunaan bentuk~te iku  dan~te kuru  sebagai sampel, buku-buku 

pembahasan materi verba dan tata bahasa Jepang, pengantar semantik dan 

linguistik baik umum maupun bahasa Jepang sebagai bahan acuan dalam 

menganalisa aspek-aspek kebahasaan. Selain itu, sumber data juga sebagian akan 

diambil dari situs-situs dan forum pembelajaran bahasa Jepang, sebagai referensi 

tambahan. 

 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data akan dilakukan dengan menyeleksi bentuk-

bentuk penggunaan bentuk ~te iku  dan~te kuru  sebagai modalitas dalam kalimat 
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bahasa Jepang dari buku-buku pelajaran, atau panduan berbahasa Jepang lainnya. 

Serta dari beberapa situs dan forum pembelajaran bahasa Jepang sebagai 

pembanding. Selain itu penulis akan menggunakan data berupa contoh-contoh 

kalimat yang dibuat oleh penulis dengan verifikasi ketepatan susunan kalimat dan 

tata bahasa dari nara sumber orang Jepang langsung. Dalam penelitian bahasa 

Jepang jenis data ini deisebut sakurei. Penulis juga menggunakan bantuan seorang 

narasumber orang Jepang yang mempelajari tentang kaijan linguistik sebagai nara 

sumber dalam pengumpulan data. 

 

4. Tekhnik Pengolahan Data 

1) Data yang telah dikumpulkan dibagi kedalam penggunaan bentuk ~te iku dan 

penggunaan bentuk ~te kuru sebagai ungkapan aspek bentuk ~te iku dan ~te 

kuru, 

2) Data yang sudah dibagi kemudian diteliti berdasarkan cakupan aspek yang 

mempengaruhi makna seperti ruang dan waktu, sudut pandang pembicara, 

serta verba yang digunakan berkaitan dengan hojodoushi iku   dan kuru, 

3) Penarikan kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta landasan teori 

dan metode yang akan digunakan. Bab II Kajian Teori akan memaparkan tentang 

penjelasan verba dan modalitas dalam bahasa Jepang, khususnya yang menggunakan 

hojodoushi iku dan kuru, serta pembahasan lebih lanjut mengenai fungsi dan makna 

hojodoushi iku dan kuru itu sendiri. Bab III Metodologi Penelitian, akan membahas 

metode dan tekhnik yang diterapkan dalam penelitian, serta hasil penerapan tersebut.  

Bab IV Temuan dan Pembahasan memaparkan analisis atas hasil dari penerapan 

metode di bab sebelumnya. Kemudian di Bab V Kesimpulan, memaparkan 

kesimpulan dari hasil analisa penelitian secara keseluruhan. 

 


