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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia apabila ingin orang lain untuk melakukan suatu perintah, maka ia 

akan menggunakan ungkapan perintah terhadap lawan bicaranya. Keinginan yang 

terpikirkan di otak akan ditransfer melalui lisan atau gerakan yang bermaknakan 

perintah atau suruhan. Apabila bentuk perintah itu dikomunikasikan melalui ucapan 

maka menjadi perintah melalui bahasa lisan. Ungkapan perintah tersebut adalah 

salah satu ungkapan imperatif. 

 Imperatif adalah berfungsi untuk mengungkapkan perintah atau keharusan 

atau larangan untuk melaksanakan suatu perbuatan (Kridalaksana, 2008: 91). 

Definisi lain dari imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando, 

mempunyai hak memberi komando, dan bersifat mengharuskan (KBBI). Moeliono 

(Kunjana, Rahardi 2005:2) menyatakan bahwa bila didasarkan pada nilai 

komunikatifnya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi lima, 

yakni (1) kalimat berita atau deklaratif, (2) kalimat perintah atau imperatif, (3) 

kalimat tanya atau interogatif, (4) kalimat seruan atau eksklamatif, (5) kalimat 

penegas atau emfatik.  

 Berbeda dengan Moeliono, Ramlan (Rahardi, 2005:2) menyatakan bahwa 

berdasarkan fungsinya dalam hubungannya dengan situasi, kalimat dapat 

digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) kalimat berita, (2) kalimat tanya, (3) kalimat 

suruh. Kalimat berita berfungsi untuk memberitahu sesuatu kepada orang lain 

sehingga tanggapan yang diberikan berupa perhatian. Kalimat tanya berfungsi 

untuk menanyakan sesuatu, sedangkan kalimat suruh mengharapkan tanggapan 

yang berupa tindakan tertentu dari orang yang diajak berbicara. 
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Kalimat imperatif bahasa Jepang melingkupi imperatif yang menyatakan 

perintah keras yang disebut ‘meirei’, perintah lembut atau permohonan disebut 

dengan ‘irai’ , perintah untuk tidak melakukan sesuatu disebut ‘kinshi’, perintah 

yang melibatkan pembicara dan pendengar disebut ‘sasoikake’. Keempat aspek 

tersebut digolongkan berdasarkan ‘hatarakikake’ yaitu tindakan berdasarkan ujaran 

(Niita, 1997:24). 

Dalam penelitian ini kalimat imperatif bahasa Jepang yang akan diangkat 

adalah meireibun dan kinshibun. Kalimat perintah dalam bahasa Jepang terkandung 

dalam kata kerja (verba) yang digunakan dalam suatu kalimat untuk menyatakan 

suruhan. Kata kerja yang terdapat dalam bentuk kamus bahasa Jepang mengalami 

afiksasi diantaranya adalah sufiks te, te kudasai, te kure, naide, na, te wa ikemasen, 

nasai, naika, beshi, juga morfem e dan o/ou.  

Berikut contoh penggunaannya dalam kalimat: 

1) こっちに来ないで。(KNB, 1999:120) 

Kocchi ni konaide! 

Jangan datang ke sini! 

2) この電話を使うな。 (KNB, 1990:120) 

Kono denwa o tsukauna! 

Jangan gunakan telepon ini! 

3) 家へ帰ってはいけません。(NS, 1992:217) 

Uchi e kaette wa ikemasen. 

Tidak boleh (dilarang) pulang ke rumah. 

4) 明日までにレポットをまとめろ。(SNK II, 1994:27) 

Ashita made ni repotto o matomero! 

Kumpulkan laporan sampai dengan besok! 

5) かたかなで名前を書け。(NS, 1994:253) 

Katakana de namae o kake! 

Tulis nama dengan katakana! 
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6) もっと勉強しろ。(SNK II, 1994:27) 

Motto benkyou shiro! 

Belajarlah lebih keras! 

7) 明日家へ来いよ。(SNK II, 1994:27) 

Ashita uchi e koi yo! 

Datanglah besok ke rumah! 

8)  早く寝なさい。(SNK II, 1994 : 28)  

Hayakunenasai.  

Cepat tidur 

Pada contoh kalimat (1) merupakan bentuk perintah yang mengandung 

larangan ‘kinshi’ untuk melakukan suatu perbuatan yaitu untuk datang ke tempat 

petutur berada. Larangan pada kalimat ini bersifat keras. Verba ‘kuru’ yang berarti 

datang mengalami konjugasi menjadi ‘konai’ yang memiliki arti jangan datang. 

Apabila ingin memperhalus kalimat tersebut biasanya ditambahkan sufiks ‘te 

kudasai’ di akhir kalimat menyambung verba bentuk negatif. Kalimat seperti ini 

digunakan oleh seseorang yang derajatnya lebih tinggi daripada lawan bicaranya. 

Misalnya atasan pada bawahannya, guru pada muridnya, juga orang tua pada 

anaknya. 

Contoh kalimat (2) merupakan kalimat yang melarang dengan tegas agar 

lawan bicara tidak menggunakan telepon. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan 

sufiks ’na’ yang melekat pada verba ‘tsukau’ menjadi ‘tsukauna’ yang memiliki 

arti jangan gunakan atau pakai. Kalimat seperti ini digunakan oleh orang yang 

memiliki tingkatan di atas daripada lawan bicaranya. Apabila bawahan 

menggunakan kalimat seperti ini kepada atasan maka akan dianggap kurang ajar 

dan tidak sopan. 

Contoh kalimat (3) merupakan bentuk perintah larangan yang paling tegas 

karena penggunaan’te wa ikemasen’  yang memiliki arti tidak boleh atau dilarang. 

Sesuatu hal apabila telah dilarang maka yang melanggarnya akan dianggap bersalah 

dan akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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Contoh kalimat (4) mengartikan bahwa laporan yang telah selesai 

dikerjakan mau tidak mau harus dikumpulkan paling lambat di hari besok. Dari 

kalimat ini menggambarkan suasana yang kasar dan mengandung paksaan. 

Ungkapan seperti ini biasanya diutarakan oleh seorang atasan terhadap bawahannya 

atau dosen terhadap mahasiswanya apabila bahawannya tersebut mengalami 

keterlambatan dalam mengumpulkan laporan tersebut. Mirip halnya dengan contoh 

kalimat (5) yang dimana si lawan bicara mau atau tidak mau harus menuliskan 

namanya menggunakan huruf katakana. Maksud kalimat ini adalah bersifat harus 

dan memaksa untuk dilakukan sesuai dengan maksud perintah tersebut. 

Kalimat (6) dan (7) merupakan ‘meireibun’ (bentuk perintah). Meireibun  

merupakan bentuk imperatif dasar yang diletakkan di akhir kalimat sebagai verba 

utama yang merupakan bentuk kalimat perintah. Menggunakan bentuk meirei 

memiliki kesan keras dan memaksa, bahkan terkadang menyinggung. Pada kalimat 

(6) biasanya diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya, kepada orang yang lebih 

muda umurnya, atau kepada orang yang lebih rendah status sosialnya. Bila 

digunakan dalam situasi yang tidak tepat, maka akan dapat menyinggung orang 

yang sedang diajak bicara. Namun bila digunakan dalam situasi tertentu, seperti 

menyemangati atau sebagai suporter pada saat pertandingan, penggunaan imperatif 

yang terjadi pada akhir kalimat ini lazim dan sering digunakan. Contohnya 

‘ganbare’ Sedangkan pada kalimat (7) kalimat perintah dipertegas dengan 

melekatkan shujoshi ‘yo’ 

Baik dalam bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia keduanya memiliki 

tingkat kesopanannya tersendiri yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, tidak mudah untuk mentransferkan bentuk perintah dari bahasa Jepang 

ke bahasa Indonesia jika melihat hanya dari morfem yang berubah. Maka perlu 

untuk dianalisis secara kontrastif antara masing-masing bentuk, maksud, dan cara 

penggunaan kalimat perintah pada masing-masing bahasa. 

Alwi, dkk. (2003:354) mengatakan bahwa kalimat perintah atau imperatif 

dapat diwujudkan sebagai (1) kalimat yang terdiri atas predikat verbal dasar atau 

adjektiva, ataupun frasa preposional saja yang sifatnya taktransitif, (2) kalimat 
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lengkap yang berpredikat verbal taktransitif atau transitif, dan (3) kalimat yang 

dimarkahi oleh berbagai kata tugas modalitas kalimat. 

Kalimat perintah adalah kalimat ynag bertujuan memberikan perintah 

kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalimat ini diakhiri dengan 

tanda seru (!). dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi tinggi, 

sedangkan ciri khas kalimat perintah dalam bentuk tulis adalah (1) menggunakan 

partikel {-lah}, (2) berpola kalimat inversi {P-S}, dan (3) menggunakan tanda seru 

( ! ) bila digunakan dalam bahasa tulis (Bennylin, 2014). 

Dalam bahasa Indonesia juga terdapat beberapa bentuk kalimat perintah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah dengan bubuhan ‘-lah’, 

‘tidak boleh’, ‘dilarang’, ‘jangan’ dan juga kalimat yang diakhiri dengan tanda seru 

( ! ). 

Adapun contoh penggunaannya dalam kalimat (9) “Mbak, biar saya 

bawakan tas itu! Aku masih ringan kok, Mbak.” Kalimat di samping dituturkan oleh 

seseorang adik kepada kakanya yang baru saja sampai pada sebuah ruang tunggu 

bandara. Ia bermaksud menawarkan bantuan kepada kakaknya untuk membawakan 

tas berat yang dibawanya (Rahardi, 2005:82). 

(10). “Aduh…. Lampunya kok terang sekali. Tidak bisa tidur nanti aku!” 

(Rahardi, 2005:4). Bentuk imperatif dengan memakai konstruksi deklaratif seperti 

ini terdapat dalam pemakaian kalimat imperatif bahasa Indonesia. Dari contoh di 

atas, pembicara menyatakan tidak bisa tidur dan secara tidak langsung dengan 

ujarannya tersebut menyuruh orang yang ada disekitarnya untuk mematikan lampu 

supaya dia bisa tidur. 

Jika membicarakan tentang kalimat perintah dalam bahasa Indonesia 

biasanya adalah kalimat yang menggunakan bentuk perintah. Artinya, sudut 

pandang yang dipakai dalam kajian kalimat hanya berfokus pada aspek struktural. 

Padahal, pernyataan yang demikian dalam perkembangan pemakaian bahasa secara 

fungsional dapat menimbulkan persoalan. Persoalannya adalah bahwa dalam 

pemakaian kalimat perintah bahasa Indonesia, makna perintah tidak hanya dapat 
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dinyatakan dengan bentuk perintah saja, melainkan dapat pula dinyatakan dengan 

bentuk lainnya. Bentuk lain yang dimaksud adalah kalimat interogatif (pertanyaan) 

dan deklaratif (berita). 

Setelah melihat beberapa contoh di atas, ternyata diperlukan analisis secara 

kontrastif terhadap ragam kalimat perintah dan kalimat perintah yang mengandung 

larangan dalam bahasa Jepang dengan kalimat perintah dalam bahasa Indonesia. 

Meskipun analisis mengenai kalimat perintah bahasa Jepang sudah beberapa kali 

dilakukan namun hanya satu artikel jurnal yang mengontrastifkan kalimat perintah 

bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Pada penelitian ini akan dibahas lebih 

banyak tentang ungkapan perintah dan larangan bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia, serta memberikan alternatif kosakata yang cocok untuk dipadankan.  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang diungkapkan di atas, maka 

rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk apa saja yang digunakan sebagai pengungkap perintah dan 

larangan dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia? 

2. Apa persamaan dan perbedaan setiap bentuk perintah dan larangan dalam 

bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dilihat dari penggunaanya? 

3. Apakah bentuk perintah dan larangan dalam bahasa Jepang dapat 

berpadanan dengan bentuk perintah dan larangan dalam bahasa Indonesia? 

C. Batasan Masalah Penelitian 

Bentuk perintah dan larangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bentuk predikat dalam kalimat misal Bahasa Jepang ~te kudasai, ~te, ~nasai, ~e/ro, 

~youni, ~naide kudasai, ~na, ~midarani, ~kinshi, dsb. Dalam Bahasa Indonesia 

‘tolong’, ‘~lah’, ‘~kan’, ‘sebaiknya’, ‘jangan’, ‘tidak’, dsb. 

Maksud penggunaan dalam penelitian ini adalah kepada siapa kalimat 

tersebut layak digunakan. Semisal atasan. Sesama, atau bawahan, kepada yang 
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berstatus lebih tinggi atau rendah. Lalu, pada situasi apa kalimat tersebut dapat 

digunakan serta oleh gender mana kalimat perintahnya biasa digunakan. 

Contoh kalimat yang akan diangkat untuk dikaji bersumber dari teks 

konkret (jitsurei) seperti tulisan ilmiah, surat kabar, internet, dan sebagainya. Selain 

itu juga data yang berbentuk lisan seperti film, siaran televisi, dan kartun Jepang. 

Serta sebagai data tambahan untuk melengkapinya, peneliti mencantumkan juga 

contoh buatan sendiri (sakurei) sesuai aturan yang berlaku dalam tata bahasa kedua 

bahasa tersebut. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

menjabarkan: 

1. Bentuk-bentuk yang digunakan sebagai pengungkap perintah dan larangan 

dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. 

2. Persamaan dan perbedaan setiap bentuk perintah dan larangan dalam bahasa 

Jepang dan bahasa Indonesia dilihat dari penggunaanya. 

3. Padanan bentuk perintah dan larangan dalam bahasa Jepang dengan bentuk 

perintah dan larangan bahasa Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka manfaat 

penelitian yang diharpkan oleh peneliti adalah: 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai ungkapan perintah dan larangan serta fungsinya 

secara semantik dan pragmatis dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar penelitian ini dapat 

berguna sebagai referensi bagi pembelajar dan guru bahasa asing, terutama 

bahasa Jepang. Serta saat berfungsi sebagai referensi tambahan dalam 
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pengajaran dan penerjemahan bahasa Jepang serta untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

F. Sistematika Penulisan 

 Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini peneliti menjelaskan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan penelitian. 

 Bab II merupakan bab mengenai kajian pustaka, pada bab ini peneliti 

menjelaskan teori-teori analisis kontrastif, kalimat perintah dalam bahasa Jepang 

dan bahasa Indonesia, kosakata-kosakata yang menyatakan perintah, serta hasil 

penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

 BAB III merupakan bab mengenai metode penelitian. Pada bab ini peneliti 

menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk sumber-

sumber data, teknik penjaringan data, serta teknik analisis data. 

 BAB IV merupakan bab pembahasan dan analisis data. Pada bab ini peneliti 

memaparkan data-data dan menganalisisnya sesuai dengan teori yang sudah 

dipaparkan pada bab II, bab ini merupakan hasil analisis dari penelitian ini. 

 BAB V merupakan bab penutup yang berisi hasil analisis dan pembahasan 

serta memberikan saran dan rekomendasi bagi peneliti sendiri dan peneliti 

berikutnya yang tertarik mengkaji tema yang sama. 

 

 

 


