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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peribahasa adalah satu bagian yang berkaitan dengan kebudayaan dan 

kebiasaan suatu bangsa. Karena itu, pengungkapan atau pemakaian kata yang 

digunakan dalam peribahasa berbeda menurut setiap bahasa tergantung pada 

kebiasaan, karakter, dan kebudayaan masyarakat pemakai bahasa tersebut. Dalam 

tiap bahasa ada pepatah, ungkapan, kata-kata perbandingan, tamsil dan ibarat yang 

tergolong dalam apa yang biasanya disebut peribahasa, yaitu bahasa yang tidak 

mengungkapkan makna langsung, tetapi makna berkias, beramsal atau bahasa 

yang menggunakan perbandingan. 

Lingkungan memberikan pengaruh yang besar bagi lahirnya peribahasa, 

sehingga wajar apabila didapati banyak perbedaan antara peribahasa yang ada di 

suatu negeri dengan negeri lainnya. Dilain pihak, manusia mempunyai pengertian 

dasar yang sama mengenai suatu masalah, sehingga akan didapati pula persamaan 

makna peribahasa yang berlaku di suatu negara dengan negara lain sekalipun 

ungkapan yang digunakan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena bahasa-bahasa di 

dunia ini memiliki unsur yang universal atau kesemestaan. Chomsky dalam 

Tarigan  (2009: 119) dengan teori kesemestaan semantik menyatakan bahwa 

setiap bahasa akan berisi istilah-istilah yang menunjuk insan-insan atau unsur-

unsur leksikal yang mengacu kepada jenis-jenis objek, perasaan, perilaku, dan 

lain-lain. 

Hal ini berlaku pula pada Indonesia dan Jepang, banyak peribahasa dan 

ungkapan Indonesia yang tidak ada di Jepang, adakalanya peribahasa dan 

ungkapan Jepang yang tidak ada di Indonesia. Tetapi banyak pula peribahasa yang 

memiliki makna yang sama di antara kedua negara tersebut. Penelitian ini akan 

mengkontrastifkan peribahasa dan ungkapan Jepang dengan peribahasa dan 

ungkapan Melayu Bangka, Provinsi Kepulauan bangka Belitung. 
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Sekarang kita tidak lagi menyadari bahwa bahasa yang kita gunakan itu 

bukanlah bahasa biasa yang lugas, melainkan ungkapan yang maknanya tidak 

dapat dijabarkan dari unsur-unsur pembentukan ungkapan atau idiom tersebut. 

(1). Wah, rambutnya bak mayang terurai. 

(2). Akhir kata, karena tiada gading yang tak retak, saya mohon maaf. 

Bahasa yang diungkapkan dengan ungkapan dan perbandingan seperti  

diatas bukankah lebih indah daripada bahasa yang menggunakan kata-kata biasa 

saja. Semua itu suatu upaya bahasa yang dapat menimbulkan rasa tertentu dalam 

hati pendengar atau pembacanya. 

 Ungkapan perumpamaan yang digunakan dalam peribahasa ada banyak 

macamnya. Ada yang menggunakan bagian-bagian tubuh, 

(3). Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. 

Ada yang menggunakan istilah organ dalam, misalnya: 

(4).  Diberi hati minta jantung. 

Ada yang menggunakan personifikasi serangga, 

(5). Kedua orang itu terkejut seperti disengat lebah. 

Orang Jepang suka mengungkapkan sesuatu secara melingkar dan hal ini 

telah membantu perkembangan peribahasa dan ungkapan dalam masyarakat 

Jepang. Oleh karena itu, dalam budaya komunikasi masyarakat Jepang peribahasa 

merupakan hal yang sangat penting. Menurut Sutedi (2011: 98) penutur asli 

memiliki chokkan (intuitif berbahasa), sehingga ketika mendengar suatu frasa 

dapat langsung mengerti artinya. Lain halnya dengan orang asing, ketika 

menemukan suatu idiom atau peribahasa, pembelajar asing tersebut akan  

menerjemahkan secara leksikal untuk memahami makna idiomatikalnya. 

Terkadang, banyak yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Sehingga pembelajar 

asing yang tidak memiliki intuisi berbahasa akan kesulitan untuk menghafal 

sekian banyak ungkapan idiom dan peribahasa beserta kedua maknanya. 

Hal yang sama dapat ditemukan dalam kebudayaan masyarakat Melayu 

Bangka. Dalam masyarakat Melayu, ungkapan tradisional dikenal sebagai pepatah 

petitih Melayu. Ada ungkapan (6) Wak Kedileuk yang merupakan kiasan tentang 

seseorang yang norak atau kampungan atau berlebihan. Ada juga pepatah Melayu 
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(7) Ngerarau pinggan di parak yang merupakan kiasan tentang seseorang yang 

tidak baik atau kurang sopan perilakunya.  

Karakteristik masyarakat Melayu Bangka adalah menyatakan maksud 

secara berkias, dengan maksud agar lebih sopan dan menghormati lawan bicara. 

Hal ini terbukti dengan penggunaan pantun dalam kehidupan masyarakatnya. 

Peribahasa dalam masyarakat Melayu Bangka memiliki peran penting untuk 

menyatakan sesuatu secara tidak langsung seperti halnya dalam budaya Jepang. 

Peribahasa merupakan bagian dari adat istiadat yang sering dipakai dalam pantun 

ataupun secara terpisah dalam pembicaraan di kalangan masyarakat. 

Ada beberapa penelitian tentang masyarakat Melayu Bangka yang akan 

menjadi rujukan penelitian ini. Diantaranya adalah Morfologi dan Sintaksis 

Bahasa Melayu Bangka (1984) oleh Mutsanni dkk, sesuai judulnya, penelitian ini 

membahas linguistik bahasa Melayu Bangka saja. Pada tahun 1991, Sofyan 

Silahidin dkk meneliti tentang Ragam dan Dialek Bahasa Melayu Bangka. Data 

yang digunakan adalah sensus penduduk ada tahun 1984. Dengan jumlah pemakai 

bahasa Melayu Bangka 534.761 orang dari 14 kecamatan yang tersebar di Pulau 

Bangka dengan 5 dialek besar. Penelitian ini menjabarkan macam ragam, dialek, 

dan persebarannya di daerah Pulau Bangka. 30 tahun kemudian jumlah pemakai 

bahasa Melayu Bangka tentu saja mengalami kenaikan yang sangat signifikan. 

Pada tahun 2000, Bangka dan Belitung menjadi provinsi yang berdiri 

sendiri dengan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lepas dari Provinsi 

Sumatera Selatan. Oleh karena itu, upaya untuk melestarikan bahasa dan budaya 

Melayu Bangka mendapat angin segar. Dikenal dengan peribahasa (8). Ngangkat 

batang terendem (mengangkat kayu yang terendam di sungai) yang mengkiaskan 

usaha untuk mengangkat kembali adat budaya yang sudah lama terlupakan, maka 

pemerintah daerah dan provinsi sangat mendukung usaha-usaha penelitian dan 

penulisan tentang bahasa dan adat budaya. 

Salah satunya adalah tentang peribahasa dan ungkapan dalam masyarakat 

Melayu Bangka yang dihimpun kembali oleh Suhaimi Sulaiman dan Hartini pada 

2013 lalu. Sampai saat ini belum ada penelitian yang meninjau khazanah budaya 
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berupa peribahasa dan ungkapan tradisional ini dengan bahasa asing dari sisi 

linguistik kognitif ataupun lainnya.  

Faktor lain yang memotivasi penelitian ini adalah sedang beredarnya 

sentimen negatif yang mengarahkan opini masyarakat Indonesia secara umum 

berupa stereotype bahwa masyarakat Bangka Belitung adalah masyarakat yang 

kasar dalam budaya bahasanya. Penggunaan peribahasa daerah Melayu Bangka 

dalam penelitian ini akan membuktikan stereotype tersebut apakah benar atau 

tidak. 

 Untuk itulah penulis tertarik menganalisis peribahasa Jepang yang 

memiliki unsur kata fauna dengan Melayu Bangka dari sudut pandang linguistik 

kognitif sebagai tesis. Banyak keterbatasan yang terdapat dalam tesis ini 

mengakibatkan tidak semua peribahasa dapat di analisa. Beberapa kesulitan yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah sedikitnya data tertulis berupa peribahasa 

Melayu Bangka. Jumlah data peribahasa yang dibukukan tidak sebanding dengan 

jumlah data peribahasa Jepang dari beberapa kamus peribahasa yang menjadi 

sumber. Selain itu, jenis spesies fauna yang terdapat dalam kedua daerah secara 

geografis juga berbeda karena Bangka dan Jepang memiliki iklim yang berbeda 

juga memberikan kesulitan tersendiri. 

 Dengan asumsi bahwa sudut pandang linguistik kognitif dapat mengukur 

kata, frase dan kalimat dengan menekan sifat arbitrer suatu bahasa seminimal 

mungkin, penelitian ini hendak melihat kedua bahasa dalam perspektif ilmiah 

dengan objek berupa peribahasa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk lebih memperjelas objek penelitian, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Fauna apa saja yang ada dalam peribahasa Melayu Bangka dan 

peribahasa Jepang. 

2. Apa makna leksikal peribahasa yang menggunakan unsur kata fauna 

dalam bahasa Melayu Bangka dan bahasa Jepang. 
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3. Apa makna idiomatikal peribahasa yang menggunakan unsur kata 

fauna dalam bahasa Melayu Bangka dan bahasa Jepang dilihat dari 

teori Kazutami berdasarkan isi peribahasa. 

4. Bagaimana hubungan makna leksikal dan idiomatikal pada setiap 

peribahasa Melayu Bangka dan bahasa Jepang  

C. Batasan Masalah 

 Penelitian ini terbatas pada peribahasa Melayu Bangka dan peribahasa 

Jepang yang menggunakan unsur kata fauna. 

1. Kandungan makna leksikal dan makna idiomatikal dalam peribahasa 

yang menggunakan kata fauna dalam kedua bahasa; Jepang dan Melayu 

Bangka. 

2. Hubungan makna leksikal dan idiomatikal pada setiap peribahasa 

dilihat dari sudut pandang linguistik kognitif, kemudian 

membandingkannya dengan menggunakan teori Kazutami berdasarkan 

isi peribahasa. 

3. Penelitian ini hanya bersifat memaparkan hubungan antar makna dalam 

peribahasa Jepang dan Melayu Bangka. 

4. Data peribahasa Jepang yang digunakan adalah peribahasa yang contoh 

penggunaannya penulis temukan. Sedangkan data peribahasa Melayu 

Bangka yang digunakan adalah peribahasa yang terdapat dalam buku 

Ungkapan Tradisional Kota Pangkalpinang (2013) dengan 

pertimbangan bahwa buku tersebut sudah merupakan hasil 

pengumpulan data di lapangan berupa wawancara dan penelitian 

literatur dari penulis buku tersebut. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penulis meneliti peribahasa dan ungkapan Jepang dan Melayu 

Bangka adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi fauna apa saja yang ada dalam peribahasa 

Melayu Bangka dan peribahasa Jepang. 
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2. Untuk mengetahui makna leksikal peribahasa yang menggunakan 

unsur kata fauna dalam bahasa Melayu Bangka dan bahasa Jepang 

3. Untuk mengetahui makna idiomatikal peribahasa yang menggunakan 

unsur kata fauna dalam bahasa Melayu Bangka dan bahasa Jepang 

dilihat dari teori Kazutami berdasarkan isi peribahasa. 

4. Untuk mengetahui bagaimana hubungan makna leksikal dan 

idiomatikal pada setiap peribahasa Melayu Bangka dan peribahasa 

Jepang  

 

E. Manfaat Penelitian  

Sampai saat ini, masih belum ada literasi tentang tinjauan linguistik antara 

bahasa Jepang dengan bahasa Melayu Bangka, oleh karenanya penelitian ini 

dimaksudkan dapat memicu karya ilmiah lain yang meneliti keduanya, baik dari 

segi linguistik murni maupun sosiolinguistik. 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang peribahasa dan ungkapan Jepang, membantu pembelajar bahasa Jepang 

yang ingin mengetahui dan menggunakan peribahasa-ungkapan dalam bahasa 

Jepang dan bahasa daerah, memperkaya wawasan kebahasaan terutama linguistik 

kognitif yang berguna untuk penulisan karangan dalam bahasa Jepang dan 

penerjemahan yang memerlukan pemahaman mengenai pola pikir kedua 

masyarakat. Peribahasa mengungkapkan tentang karakter dan cara berpikir 

pemakai bahasa, sehingga kita juga dapat mengetahui cara berfikir dan karakter 

orang Jepang. Sebaliknya, juga dapat digunakan oleh orang Jepang untuk 

mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, terutama masyarakat Melayu Bangka.  

Manfaat lainnya adalah menambah unsur estetika dalam berbahasa serta 

sebagai pengetahuan mengenai kebudayaan berbahasa orang Jepang dan 

masyarakat Melayu Bangka.  

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk membantu pemahaman 

pembelajar, terutama pembelajar bahasa Jepang di daerah Melayu Bangka yang 

kesulitan dalam mempelajari ungkapan dan peribahasa asing, terutama dalam 

bahasa Jepang. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi, 
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khususnya dalam pendidikan Bahasa Jepang di Provinsi Kepulauan Bangka-

Belitung. 

 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Bab berikutnya (Bab II) adalah landasan teoretis, berisikan konsep, teori 

dan dalil bidang kajian. Pada bab ini juga akan membahas beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan bidang kajian, subjek, dan temuannya. 

Bab III ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian untuk 

mengetahui rancangan alur penelitian, pendekatan yang diterapkan, instrumen, 

tahapan pengumpulan data, hingga analisis data yang dijalankan. Secara umum, 

penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan menyertakan desain penelitian, partisipan 

dan tempat, pengumpulan data, dan analisisnya. 

Sedangkan bab selanjutnya, yakni Bab IV, memuat pembahasan analisis 

data dan hasilnya. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis data peribahasa 

Jepang dan Melayu Bangka yang menggunakan unsur fauna didalamnya, dengan 

cara menentukan makna leksikal dan idiomatikalnya dan kemudian 

menyimpulkan hubungan antar makna serta pembahasannya. 

Bab terakhir akan berisi uraian singkat berupa hasil simpulan atas analisis 

bab sebelumya, implikasi dan rekomendasi penulis terhadap penelitian ini. 


