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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Menurut Abdul Chaer (2010: hlm.138), bahasa adalah suatu sistem lambang 

berupa bunyi yang bersifat arbiter, digunakan oleh suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berkomunikasi, dan untuk mengidentifikasikan diri. Tak terkecuali 

dengan bahasa Jepang. Saat ini, bahasa Jepang banyak diminati dan dipelajari 

oleh para pembelajar dari  banyak negara khususnya Indonesia dengan alasan 

karena gemar terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Jepang seperti budaya, 

pekerjaan dan hiburan (anime,musik,drama,dan sebagainya). 

Bahasa Jepang merupakan bahasa yang unik, apabila kita melihat para 

penuturnya, tidak ada masyarakat dari negara lain yang memakai bahasa Jepang 

sebagai bahasa nasionalnya, seperti halnya bahasa Inggris yang banyak dijadikan 

bahasa nasional suatu negara seperti di Amerika, Inggris, Australia, Selandia Baru, 

Kanada dan sebagainya. (Sudjianto dan Dahidi, 2007: hlm.11) 

Salah satu perbedaan bahasa Jepang dengan bahasa lain terdapat dari 

penggunaan ragam bahasa hormat yang disebut dengan 敬語(Keigo). 

Menurut Sudjianto dan Dahidi (2007:hlm.188), Pemakaian Keigo (ragam 

bahasa hormat) menjadi salah satu karakteristik bahasa Jepang.  

Ogawa (dalam Sudjianto dan Dahidi, 2007: hlm.189) mengemukakan 

bahwa 敬語(Keigo) adalah ungkapan sopan yang dipakai pembicara atau penulis 

dengan mempertimbangkan pihak pendengar, pembaca atau orang yang menjadi 

pokok pembicaraan. Toshio menjelaskan bahwa 敬語(Keigo) ditentukan dengan 

parameter seperti: usia, status, jenis kelamin, keakraban, gaya bahasa, pribadi atau 

umum, dan pendidikan. 

Sejak tahun 2007, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jepang meliputi 

badan penasehat direktur jendral Kebudayaan Jepang dan badan konsultasi 

kebudayaan Jepang (dalam Keigono Shishin,2007:hlm.13) menetapkan lima jenis

敬語(keigo) yaitu 尊敬語 (Sonkeigo), 謙譲語 I (Kenjougo I), 謙譲語 II・丁重語
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(Kenjougo II atau Teichougo),丁寧語 (Teineigo),dan  美化語(Bikago). Kelima 

jenis Keigo yang ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Jepang 

tersebut menjelaskan secara lebih rinci dan mendalam mengenai 敬語(keigo). 

Berdasarkan penelitian 敬語 (Keigo)sebelumnya, Siroh (2015: hlm.2) 

mengemukakan bahwa Keigo sangat sulit untuk dipelajaribagi banyak pembelajar 

bahasa Jepang. Faktor-faktor yang menyebabkan 敬語 (keigo) sulit dipelajari 

antara lain: 

1. Banyaknya jenis Keigo dan pola pembentukannya 

2. Cara belajar yang bersifat pasif,hanya dilakukan dengan cara 

dibaca dan dihafal 

3. Intensitas penggunaan Keigo yang tergolong rendah 

4. Kurangnya fasilitas yang menunjang proses pembelajaran Keigo 

seperti buku-buku penunjang,dan walaupun tersedia informasi 

yang terdapat dalam buku tersebut dirasa kurang lengkap 

5. Kurangnya penggunaan media dalam proses pembelajaran 

Untuk mendapatkan alternatif lain agar mempelajari 敬語(keigo) terasa 

lebih mudah, film yang banyak menggunakan 敬 語 (keigo)dapat dijadikan 

referensi untuk mempelajari 敬語(keigo). Dikarenakan dalam suatu film Jepang, 

sudah barang tentu para pemain atau aktor yang berbicara adalah penutur asli  

(native speaker) sehingga ketepatan dalam menggunakan dan melafalkan ragam 

hormat (keigo) menjadi lebih jelas dan mudah untuk dimengerti.  

Seperti yang diungkapkan Toshio (dalam Sudjianto dan 

Dahidi,2007:hlm.189) menjelaskan bahwa 敬 語 (keigo) ditentukan dengan 

beberapa parameter,yang salah satunya ditentukan berdasarkan status, yaitu atasan 

atau bawahan. Ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan seseorang yang 

mendorong mereka menggunakan 敬語 (keigo) seperti dalam pekerjaan di sebuah 

kantor ataupun perusahaan. 

Pada film yang berjudul 県庁おもてなし課(Kencho Omotenashi Ka) 

yang menceritakan seorang pegawai negeri bekerja dalam sebuah divisi 
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kepariwisataan. Disana ia banyak sekali berhubungan dengan atasannya,client nya, 

dan orang lain untuk keperluan dalam bekerja dan pekerjaanya. Penggunaan 

ragam hormat 敬語(keigo) akan banyak kita temui pada film ini, seperti contoh 

dibawah yang merupakan potongan kalimat pada adegan film tersebut, antara lain:  

 掛水さん：もしもし、お電話帰りました。 

おもてなし課掛水でございます。 

Kakemizu-san : moshi moshi, odenwa kaerimashita. omotenashika 

kakemizu degozaimasu 

Kakemizu-san: halo, ini Kakemizu dari departemen Pariwisata. 

 

 先生ご本人
ほんにん

様でいらっしゃいますか 

sensei gohonninsama de irasshaimasuka 

apakah ini dengan sensei sendiri? 

Pada kalimat di atas, terdapat beberapa penggunaan ragam hormat 敬語

(Keigo) seperti pada kata お電話 (odenwa), でございます(de gozaimasu),ご本

人様(gohonnin sama), dan いらっしゃいます(irasshaimasu). Namun kata-kata 

keigodi atas masih perlu di analisis lebih dalam lagi untuk diklarifikasikan 

kedalam jenis-jenis Keigo yang ada, berdasarkan makna, fungsi, situasi, dan 

lawan bicara dalam menggunakan 敬語 (keigo),khususnya penggunaan 敬語

(keigo) yang berkaitan dengan situasi dilingkungan pekerjaan. 

Hal tersebut menarik minat penulis untuk menganalisis penggunaan keigo, 

karena akan sangat bermanfaat sekali bagi para pembelajar bahasa Jepang untuk 

mengetahui berbagai macam keigo dan mampu menggunakannya pada saat 

berkomunikasi dengan orang-orang khususnya di lingkungan pekerjaan. Dengan 

bersumber dari sebuah film, maka setiap adegan diperagakan dan diucapkan oleh 

penutur asli  (nativespeaker) yang berperan dalam film tersebut. Sehingga untuk 

manfaat kedepannya, pembelajar bahasa Jepang tidak melulu menggunakan 

akhiran ます(masu) dan です(desu) saja sebagai ungkapan sopan, tetapi dapat 

juga mengetahui, menggunakan dan menempatkan berbagai macam Keigo jenis 

lainnya secara benar dan cara tepat. Karena, mendapatkan berbagai macam 
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pengetahuan terutama tentang penggunaan 敬語(Keigo) dalam sebuah film yang 

memiliki alur cerita menarik, akan terasa lebih mudah dan menyenangkan untuk 

di pelajari. Disamping itu, cara pelafalan 敬語(Keigo) yang benar pun akan kita 

pahami dengan lebih jelas.  

Maka, penulis memilih film Jepang yang berjudul 県庁おもてなし課

(Kenchou Omotenashi Ka) untuk dijadikan objek penelitian.Dan selanjutnya, 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis penggunaan Keigo 

dalam lingkungan kerja pada film Kenchou Omotenashi ka “. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa sajakeigo yang sering digunakan dalam lingkungan kerja pada film 

tersebut? 

2. Apa saja makna dan fungsi darikeigo yang digunakan oleh para pemeran 

film tersebut? 

3. Bagaimana penggunaankeigo yang ada pada film Kenchou omotenashi ka 

sesuai dengan waktu, situasi dan lawan bicara yang diucapkan aktor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahamikeigo apa saja yang sering digunakan dalam lingkungan 

kerja. 

2. Untuk memahami makna dan fungsi darikeigo yang digunakan oleh 

pemeran dalam film tersebut. 

3. Untuk memahami penggunaankeigo yang ada pada film Kenchou 

omotenashi ka sesuai dengan waktu, situasi dan lawan bicara yang 

diucapkan aktor. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan bisa menjadi informasi tambahan 

atau alternatif lain dalam memahami fungsi Keigo yang digunakan sehari-

hari, khususnya penggunaan Keigo dalam lingkungan kerja. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat bagi pembelajar adalah bisa meningkatkan minat belajar, 

menjadi materi belajar baru yang menarik karena diambil dari beberapa 

adegan yang ada dalam film,serta menjadi bekal komunikasi pembelajar 

bahasa Jepang dalam menghadapi dunia kerja. 

Manfaat bagi guru atau tenaga pengajar adalah bisa mendapatkan 

alternatif lain dalam kegiatan memberikan infomasi atau ilmu yang akan 

disampaikan kepada siswa khususnya dalam penguasaan Keigo sehingga 

dapat membantu pencapaian tujuan sekolah atau lembaga yang telah 

disusun. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam pembahasan penelitian secara keseluruhan, penulis merencanakan 

struktur organisasi skripsi seperti berikut: 

Bab I meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi skripsi. Pada bab selanjutnya yaitu Bab II, meliputi landasan teoritis 

yang berisi teori, dalil, penelitian terdahulu untuk menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian ini yaitu Analisis Penggunaan Keigo dalam lingkungan 

kerja pada film “Kenchou Omotenashi Ka”.Penjelasan prosedur peneitian akan 

dijelaskan pada Bab III, yang meliputi metode penelitian yang terdiri dari 

metode penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, populasi dan 

sample penelitian, serta analisis data. Selanjutnya pengolahan data pada Bab IV 

terdapat beberapa hal yang akan ditulis, seperti temuan dan pembahasan, yang 

terdiri dari tahap analisa data dan pembahasannya. Dan terakhir pada Bab V, 

penulis akan mencatat beberapa hal yang meliputi simpulan, implikasi, dan 
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rekomendasi,yaitu berisi simpulan dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

temuan penelitian. Implikasi merupakan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut, dan saran terhadap masalah yang 

belum terselesaikan sebagai pengembangan dan perbaikan-perbaikan tentang 

kasus penelitian ini. 

 

 


