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SARI 

 

Nurhasanah, Sulastri. Analisis Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dalam Bahasa Jepang. 

Semarang: Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. November 2011. 

Pembimbing 1. Ai Sumirah Setiawati, S.Pd., M.Pd, Pembimbing 2. Dyah Prasetiani, S.S, 

M.Pd. 

 

Kata Kunci : Morfologi, Settougo fu-, mu-, hi- dan mi-, Negasi 

 

 Morfologi dalam bahasa Jepang disebut keitairon. Morfologi dalam bahasa 

Jepang terdiri dari morfologi infleksional dan derivasional. Salah satu cabang dari 

morfologi derivasional adalah afiksasi atau setsuji. Dalam bahasa Jepang, setsuji terdiri 

dari settougo dan setsubigo. Salah satu settougo yang sering ditemukan dalam bahasa 

Jepang adalah settougo fu-, mu-, hi-, dan mi-. Pembelajar bahasa Jepang mengenali 

kosakata yang mengandung settougo tersebut sebagai sebuah kosakata utuh, dan 

keempatnya sama-sama dapat bermakna „tidak‟. Namun, settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

memiliki banyak perbedaan mendasar dalam hal makna maupun penggunaannya.  

 

 Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan makna yang dimiliki settougo fu-, 

mu-, hi- dan mi- dan penggunaannya dalam bahasa Jepang. pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang dipilih berupa kalimat yang 

mengandung settougo fu-, mu-, hi- dan mi- yang diambil dari buku, koran, majalah, novel 

dan jurnal berbahasa Jepang.  

 

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan. Untuk 

menganalisis data, yang pertama dilakukan adalah menentukan makna dasar settougo fu-, 

mu-, hi- dan mi-. Setelah itu, mengklasifikasikan contoh kalimat yang akan dianalisis 

berdasarkan makna settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dalam bahasa Indonesia, kemudian 

mendeskripsikan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- berdasarkan makna, penggunaan, 

persamaan, perbedaan dan ada tidaknya hubungan saling menggantikan yang dimiliki 

keempat settougo tersebut.  

 

 Berdasarkan hasil analisis data ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

settougo fu-, mu-, hi- dan mi- menyatakan makna negasi, akan tetapi masing-masing 

settougo juga memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Dalam penggunaannya, 

terdapat beberapa settougo fu-, mu-, hi- dan mi- yang dapat saling menggantikan, akan 

tetapi jumlahnya sangat terbatas dan hubungan saling menggantikan ini tergantung pada 

konteks kalimatnya. 
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RANGKUMAN 

 

ANALISIS SETTOUGO FU-, MU-, HI- DAN MI- DALAM BAHASA JEPANG  

 

1. Latar Belakang  

Setsuji dalam bahasa Jepang terdiri dari settougo(prefiks) dan setsubigo 

(sufiks). Settougo dan setsubigo merupakan bagian kecil yang sangat berpengaruh 

dalam pemahaman kosakata bahasa Jepang, karena penambahan settougo dan 

setsubigo pada sebuah kata dapat mengubah makna dan bentuk/jenis kata yang 

dibubuhinya tersebut. Akan tetapi, dalam penggunaannya pembelajar bahasa 

Jepang mengenali kosakata yang mengandung settougo dan setsubigo sebagai 

sebuah kosakata utuh, sehingga pembelajar bahasa Jepang tidak menyadari 

penggunaannya tersebut. Padahal dengan mempelajari settougo dan setsubigo 

pembelajar bahasa Jepang dapat mengetahui dan meningkatkan pengetahuan 

mengenai kosakata bahasa Jepang.  Salah satu contoh settougo adalah fu-, mu-, hi-, 

dan mi-. keempat settougo tersebut sama-sama dapat bermakna „tidak‟, akan tetapi 

dalam penggunaannya settougo fu-, mu-, hi- dan mi- memiliki yang berbeda.  

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih judul “ANALISIS 

SETTOUGO FU-, MU-, HI- DAN MI- DALAM BAHASA JEPANG”. Penulis 

ingin mendeskripsikan makna yang dimiliki masing-masing settougo fu-, mu-, hi- 

dan mi-, serta penggunaan, persamaan dan perbedaannya. Dan juga ada tidaknya 

hubungan saling menggantikan antara settougo fu-, mu-, hi- dan mi-.  
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2. Landasan Teori 

Teori-teori yang digunakan dalam menganalisis settougo fu-, mu-, hi- dan 

mi- adalah sebagai berikut :  

a. Pengertian Morfologi (keitairon) 

Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang 

kata dan proses pembentukannya. Objek yang dipelajari dalam morfologi 

adalah mengenai kata(tango) dan morfem(keitaiso) (Sutedi, 2003:41).  

b. Morfologi Derivasional  

Menurut Bickford dalam Ba‟dulu (2005: 12), morfologi 

derivasional mengambil satu kata dan mengubahnya menjadi kata yang 

lain, yakni menciptakan entri-entri leksikal baru. 

c. Pengertian Morfem 

Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan 

tidak bisa dipecahkan lagi ke dalam satuan makna yang lebih kecil lagi 

(Sutedi, 2003: 41). 

d. Pengertian Setsuji 

Menurut Iori dkk (2004: 526), setsuji adalah kata atau bagian inti 

kata (kata dasar) yang melekat atau membubuhi bentuk kata secara tidak 

bebas.  
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e. Klasifikasi setsuji 

Menurut Iori, dkk (2004:526), setsuji terbagi menjadi setsuji yang 

berfungsi mengubah jenis kata, setsuji yang berfungsi mengubah dan 

menambahkan makna, dan setsuji yang bersifat tidak produktif.  

f. Pengertian Settougo 

Dalam Nihongo Kyouiku Jiten, settougo adalah kata yang tidak 

bisa berdiri sendiri, yang selalu melekat di depan kata dasar yang 

membentuk gabungan kata.  

g. Klasifikasi Settougo 

Dalam Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten, settougo terbagi menjadi 

tiga, yaitu kelompok wago (bahasa Jepang asli), kelompok kango (bahasa 

Cina) dan kelompok gairaigo (serapan bahasa asing). 

h. Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

Settougo fu- digunakan untuk menyatakan evaluasi yang tidak 

menguntungkan (Zimmer dalam Vance, 1993: 5). Settougo mu- berarti 

„kurang/tidak memiliki‟ apa yang disebutkan kata dasarnya, dan biasanya 

dapat diterangkan dengan –nashi (Vance, 1993: 15). Settougo hi- 

cenderung lebih melibatkan penilaian netral daripada buruk (Vance, 

1993: 8). Sedangkan settougo mi- mengacu pada atribut yang berarti 

belum dipengaruhi perbuatan itu (Vance, 1993: 13).  
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3. Metode Penelitian  

Hal-hal yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :  

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Yaitu untuk mendeskripsikan 

makna dan klasifikasi settougo fu-, mu-, hi- dan mi- penggunaan, 

persamaan, perbedaan dan hubungan bisa saling menggantikan atau 

tidaknya keempat settougo tersebut.  

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku ajar 

中級日本語要点整理ポイント 20, koran “The Daily Jakarta Shinbun” 

edisi bulan Mei dan Juni 2010 dan 日本経済新聞 edisi 26 Desember 

2008, majalah 日本語, the Monthly Nihongo edisi Februari 2001, jurnal

日本語ジャーナル edisi Juni 1998, buku 日本語学と日本語教育 , 

buku 日本語学を学ぶ人のために, buku 教師用日本語教育ハンドブ

ック ”発音” dan novel  “インタネットは名探偵”.  

c. Objek Data 

Objek data dalam penelitian ini adalah kalimat yang mengandung 

kosakata yang dibubuhi settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dalam sumber data. 
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d. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, 

yaitu dengan mencatat pola kalimat yang mengandung kosakata yang 

dibubuhi settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- yang terdapat dalam sumber data.  

e. Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode padan 

intralingual, yaitu dengan menghubung-bandingkan unsur-unsur yang 

ada dalam bahasa berdasarkan persamaan maupun perbedaan makna dan 

penggunaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi-.  

Secara lebih jelasnya, langkah-langkah yang dilakukan penulis 

dalam menganalisis data adalah (1) menentukan makna contoh kalimat 

yang mengandung kosakata yang dibubuhi settougo fu-, mu-, hi- dan mi-; 

(2) mengklasifikasikan makna, penggunaan, persamaan dan perbedaan 

settougo fu-, mu-, hi- dan mi-; (3) mengganti settougo yang satu dengan 

yang lainnya, kemudian mencari ada tidaknya makna dari kosakata yang 

settougo-nya telah diganti tersebut dalam kamus; (4) memasukkan 

kosakata yang settougo-nya telah diganti itu ke dalam contoh kalimat 

awal dan kemudian memadankan maknanya, yaitu dapat saling 

menggantikan atau tidaknya kosakata yang mengandung settougo 

tersebut satu sama lain; (5) mendeskripsikan makna, penggunaan, 

persamaan, perbedaan dan ada tidaknya hubungan saling menggantikan 

antar settougo yang dianalisis.  
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4. Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian settougo fu- bermakna “tidak…”, “tanpa…” 

atau “…yang buruk/tidak baik”. Settougo mu- berarti “tidak/tidak memiliki…” 

atau “tanpa…”. Settougo hi- berarti “tidak…”, “tanpa…”, atau  “non/bukan…”. 

Kemudian, settougo mi- bermakna “tidak…”, “belum…” atau “kurang…”.  

a) Settougo fu- 

- Settougo fu- dapat diikuti oleh kata dasar yang berupa satu huruf kanji, 

dua huruf kango dan kosakata wago.  

Contoh settougo fu- yang diikuti satu huruf kanji :  

この町は交通が不便である。 

Kono machi wa koutsuu ga fuben de aru.  

Lalu lintas di kota ini tidak praktis. 

- Jenis kata dasar yang mengikuti settougo fu- dapat berupa kata benda 

abstrak dan kata sifat na. Setelah dibubuhi settougo fu-, jenis katanya 

dapat berubah menjadi kata benda abstrak, kata benda yang menyerupai 

kata sifat dan kata sifat na.  

Contoh kosakata ber-settougo fu- yang berubah dari kata benda abstrak 

menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat : 

現象文は不定疑問表現を持たない。 

Genshoubun wa futei gimon hyougen o motanai.  
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Kalimat mengenai kejadian tidak mengandung ungkapan pertanyaan 

yang tidak pasti. 

- Kosakata yang diikuti settougo fu- dapat berfungsi sebagai subjek, 

predikat, objek dan kata keterangan dalam kalimat.  

Contoh kosakata mengandung settougo fu- yang berfungsi sebagai 

subjek kalimat :  

面会の不可能が主題である。 

Menkai no fukanou ga shudai de aru.  

Ketidakmungkinan pertemuan itu adalah pokok pembicaraannya.  

 

b) Settougo mu- 

- Settougo mu- dapat diikuti oleh kata dasar yang berupa satu huruf kanji, 

dua huruf kango, dan tiga huruf kango.  

Contoh yang diikuti dua huruf kango :  

以上、三つの調査は互いに無関係のものではない。 

Ijou, mitsu no chousa wa tagai ni mukankei no mono dewa nai.  

Seperti yang telah disebutkan di atas, ketiga penelitian tersebut bukan 

merupakan hal yang tidak saling berhubungan. 

- Jenis kata yang mengikuti settougo mu- dapat berupa kata benda 

abstrak dan kata sifat na. Setelah dibubuhi settougo mu- jenis katanya 
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dapat berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat dan juga 

kata sifat na.  

Contoh kata ber-settougo mu- yang berubah dari kata benda abstrak 

menjadi kata sifat na : 

アルコール度数 35 度、無味・無臭・透明の酒。 

Arukooru dosuu 35do, mumi, mushuu, toumei no sake. 

Sake dengan kadar alkohol setingkat 35, tidak berasa, tidak berbau dan 

bening. 

- Kosakata yang mengandung settougo mu- dapat berfungsi sebagai 

predikat dan kata keterangan dalam kalimat.  

Contoh kata ber-settougo mu- yang berfungsi sebagai keterangan dalam 

kalimat :  

ふたりはまた無言で 56 間来た。*) 

Futari wa mata mugon de gojuu roku ken kita.  

Kemudian kedua orang itu datang tanpa mengatakan apapun dalam 

jarak sekitar 100 meter. 

*) 1 間 = 1,8 meter 
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c) Settougo hi- 

- Settougo hi- dapat diikuti oleh kata dasar yang berupa satu huruf kanji, 

kata yag terdiri dari dua huruf kango, tiga huruf kango, kata majemuk 

kango dan kosakata wago.  

Contoh yang diikuti kata majemuk kango :  

その結果、非基本語彙の漸増と抽象語の増加を引き起こす。 

Sono kekka, hikihongoi no zenzou to chuushougo no zouka o hikiokosu.  

Hasilnya, menimbulkan peningkatan bahasa abstrak dan ungkapan tidak 

baku secara perlahan. 

- Jenis kata dasar yang mengikuti settougo hi- adalah kata sifat na, kata 

benda abstrak dan kata benda konkret. Setelah dibubuhi settougo hi- 

jenis katanya dapat berubah menjadi kata benda abstrak, kata benda 

yang menyerupai kata sifat, dan atau tetap menjadi kata benda abstrak.  

Contoh kosakata ber-settougo hi- yang berubah dari kata benda abstrak 

menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat : 

非情の受身なら両者同じとなる。  

Hijou no ukemi nara ryousha onaji to naru.  

Dalam bentuk pasif tanpa perasaan keduanya sama. 

- Kata yang dibubuhi settougo hi- dapat berfungsi sebagai subjek, 

predikat, objek maupun keterangan dalam kalimat.  
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Contoh kosakata ber-settougo hi- yang berfungsi sebagai predikat 

kalimat :  

出資額は非公表だが数億円規模とみられる。 

Shusshigaku wa hikouhyou da ga suuokuenkibo to mirareru.  

Jumlah investasinya tidak dipublikasikan, tapi dikatakan mencapai 

skala ratusan juta.  

d) Settougo mi-  

- Settougo mi- dapat diikuti oleh kata dasar yang berupa satu huruf kanji, 

dua huruf kango dan kosakata wago.  

Contoh yang diikuti oleh kosakata wago :  

未払いの負債は今年の三月の時点で一兆六千億ルピアとなって

いる。 

Miharai no fusai wa kotoshi no sangatsu no jiten de icchou roku sen 

oku rupia to natte iru.  

Hutang yang belum dibayar karena adanya kejadian bulan Maret tahun 

ini menjadi 1 triliun 600 milyar rupiah.  

- Jenis kata dasar yang mengikuti settougo mi- dapat berupa kata benda 

abstrak, kata benda konkret dan kata benda yang menyerupai kata sifat. 

Setelah ditambahkan settougo mi- jenis katanya dapat berubah menjadi 
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kata benda abstrak, kata benda yang menyerupai kata sifat, kata sifat na 

dan atau tetap menjadi kata benda konkret.  

Contoh kata ber-settougo mi- yang berubah dari kata benda abstrak 

menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat :  

そのわけは、条件または結果の句に未確定の事がらを含んでい

るからである。 

Sono wake wa, jouken mata wa kekka no ku ni mikakutei no koto gara o 

fukunde iru kara de aru.  

Alasannya adalah, karena pada frase syarat atau hasil mengandung 

perkara yang belum diselesaikan. 

- Kata ber-settougo mi- dapat berfungsi sebagai subjek dan keterangan 

dalam kalimat.  

Contoh kata ber-settougo mi- yang berfungsi sebagai subjek kalimat :  

未亡人から菊治の父へ（伝えて きた茶わん）。 

Miboujin kara Kikuji no chichi e (tsutaete kita chawan). 

Dari seorang janda kepada ayahnya Kikuji (mangkuk yang disampaikan 

secara turun temurun).  
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e) Persamaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

- Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat diikuti kata dasar yang berasal dari 

China (kango).  

- Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat diikuti oleh kata benda abstrak. 

- Kata yang dibubuhi settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat berubah 

menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat.  

- Kata ber-settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat berfungsi sebagai kata 

keterangan dalam kalimat.  

 

f) Perbedaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

- Hanya settougo hi- yang dapat diikuti oleh kata majemuk kango.  

- Hanya settougo mu- yang tidak diikuti oleh kosakata wago dan 

penambahannya pada kata dasar tidak dapat membentuk kata benda 

abstrak.  

- Hanya settougo hi- yang tidak bisa diikuti oleh kata benda yang 

menyerupai kata sifat dan juga kata bentukannya tidak bisa menjadi 

kata sifat na.  

- Hanya settougo mi- yang tidak dapat diikuti oleh kata sifat na.  

- Kata yang ber-settougo mu- tidak bisa berfungsi sebagai subjek maupun 

predikat dalam kalimat.  

 

g) Bisa atau tidaknya settougo fu-, mu-, hi- dan mi- saling menggantikan 

- Pada kosakata tertentu penggunaan settougo fu- dalam kalimat dapat 

saling menggantikan dengan settougo mu-, namun ada yang mengubah 
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makna dan ada juga yang tidak mengubah makna. Settougo fu- juga 

dapat digantikan oleh settougo mi-, namun maknanya berubah. settougo 

fu- tidak dapat digantikan oleh settougo hi-.  

- Penggunaan settougo mu- pada kosakata tertentu dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu- dengan atau tanpa mengubah 

maknanya. Settougo mu- juga dapat digantikan oleh settougo hi-, 

namun maknanya berubah. settougo mu- tidak dapat digantikan oleh 

settougo mi-.  

- Pada kosakata tertentu penggunaan settougo hi- dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, namun dengan mengubah makna 

katanya. Settougo hi- juga dapat saling menggantikan dengan settougo 

mu- dengan atau tanpa mengubah maknanya. Settougo hi- tidak dapat 

saling menggantikan dengan settougo mi-.  

- Penggunaan settougo mu- pada kosakata tertentu dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu- dan mu-, akan tetapi maknanya 

berubah. settougo mi- tidak dapat saling menggantikan dengan settougo 

hi-.  

5.   Simpulan  

Kesimpulan dari makna dan penggunaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dalam 

penelitian dijelaskan dengan tabel berikut ini :  

No. Settougo Jumlah 

huruf/kata dasar 
yang mengikuti 

Jenis kata dasar 

yang mengikuti 

Jenis kata yang 

dibentuk 

Fungsi 

dalam 
kalimat 

1. Fu- - Satu huruf kanji 

- Dua huruf 
kango 

- Kosakata wago 

- Kata benda 

abstrak 
- Kata sifat na 

- Kata benda 

abstrak  
- Kata sifat na 

- Kata benda 

- Subjek  

- Predikat 
- Objek  

- Kata 
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menyerupai 
kata sifat 

keterang
an  

2. Mu-  - Satu huruf kanji 
- Dua huruf 

kango 
- Tiga huruf 

kango 

- Kata benda 
abstrak  

- Kata sifat na 

- Kata sifat na 
- Kata benda 

menyerupai 
kata sifat 

- Predikat  
- Objek 

 

3.  Hi- - Satu huruf kanji 
- Dua huruf 

kango 
- Tiga huruf 

kango 
- Kosakata wago 

- Kata majemuk 
kango 

- Kata benda 
abstrak  

- Kata sifat na 
- Kata benda 

konkret 

- Kata benda 
abstrak  

- Kata benda 
menyerupai 

kata sifat  
- Kata benda 

konkret 

- Subjek  
- Predikat  

- Objek  
- Kata 

keterang
an  

4. Mi-  - Satu huruf kanji  
- Dua huruf 

kango 
- Kosakata wago 

- Kata benda 
abstrak  

- Kata benda 
menyerupai kata 

sifat  
- Kata benda 

konkret  

- Kata benda 
abstrak  

- Kata sifat na  
- Kata benda 

menyerupai 
kata sifat  

- Kata benda 
konkret  

- Subjek  
- Kata 

keterang
an  

 

 Kemudian hubungan saling menggantikan antara settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini:  

No.  Settougo Bisa digantikan oleh settougo 

Fu- Mu- Hi- Mi- 

1. Fu- - ○/ □ X □ 

2.  Mu- ○/ □ - □ X 

3.  Hi- □ ○/ □ - X 

4.  Mi- □ □ X - 
Keterangan :  

Ο : bisa saling menggantikan tanpa mengubah maknanya 

□ : bisa saling menggantikan, tapi maknanya berubah 

X : tidak bisa saling menggantikan  
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まとめ 

日本語における接頭語「不~、無~、非~、未~」の文析 

 

キーワード：形態論、接頭語「不~、無~、非~、未~」 、否定 

１．背景 

日本語における接辞は二つに分けます。それは、接頭語と接尾語である。接

頭語と接尾語の使用は日本語に影響力がある。その影響力は語基についている接

頭語と接尾語が語の意味と品詞を変えることができる。しかし、接頭語あるいは

接尾語がついている言葉が一つの語彙として知られているから、日本語を学ぶ人

はその接頭語と接尾語の使用に対する意識がない。日本語の接頭語は例えば、不

~、無~、非~、未~である。それらはすべて「否定」の意味を持っているが、使

用には違いがある。そのため、筆者は日本語の接頭語「不~、無~、非~、未~」

の意味と用法、またお互いに入れ替えることができるかを文析する。 

 

２．基本的な理論 

a) 形態論 

Sutedi (2003)は「形態論とは単語とその構成を文析する言語学の

一つの分野である。形態論の文析対処は単語と形態素である

(p.41) 。」と述べている。 
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b) 起源形態論 

Ba‟dulu (2005)は「起源形態論とは一つ語を取り、他の語の品詞

に変える。それは新しい語彙を作り出すことである(p.12)。」と説

明している。 

c) 形態素 

Sutedi (2003)は「形態素とは意味が持っており、もっとも小さく

意味をもつ最小の言語単位である (p.41)。」と述べている。 

d) 接辞 

Iori (2004) は、接辞とは、「単語または中核をなす部分（語基）

につく形式で独立して持ちいられないものである(p.526)。」と説明

している。 

e) 接辞の分類 

Iori (2004) によると、接辞分類では三つにわけている、「主に品

詞を転換させる働き接辞、主に意味を加えたり変化させたりする働

きする接辞、と非生産的な接辞である(p.526)。」と述べている。 
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f) 接頭語 

『日本語教育辞典』では「接頭語とは単独で語を構成することが

できず、常に語基の前について語を構成する結合形式をいう。」と

書いてある。 

 

g) 接頭語の分類 

『審判日本語教育辞典』では、接頭語は三つにわけている。それ

は、和語系、漢語系と外来語系の接頭語である。 

h) 接頭語 不~、無~、非~、未~  

Vance (1993) は、「『不~』は効用されない評価を表すのにもち

いられる(p.5)。」と明らかにする。また、「『無~』は『ない/持て

ない』という意味を持っており、普通は『なし』で言いかえられる

(p.15)。」と述べている。「『非~』は中立的判断によく使われるる

(p.8)。」と説明している。そして、「『未~』は『~にまだ影響され

ていない』という意味をもっている(p.13)。」と述べている。 

３．研究方法 

a)  研究のアプローチ 

本研究では接頭語「不~、無~、非~、未~」の意味と使用を文析

するために、定性的なアプローチを使用している。 
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b) 研究データの収集方法 

本研究のデータの収集方法は色々な参考文献から取られた。それ

は、『中級日本語要点整理ポイント 20』、『The Daily Jakarta 

Shinbun、2010 年 5 と 6 月号』、『日本経済新聞、2008 年 12 月 26

日号』、『日本語, the Monthly Nihongo、2001 年 2 月号』という雑

誌、『日本語学と日本語教育』、『日本語学を学ぶ人のために』、

『教師用日本語教育ハンドブック ”発音”』、と『インタネットは名

探偵』という小説である。 

４．データ文析法 

本研究では、翻訳法を使用し、データを文析した。データ文析法の順

序は次のとおりである。 

1) 接頭語「不~、無~、非~、未~」を含む文をインドネシア語で翻訳す

る。 

2) 接頭語「不~、無~、非~、未~」の意味と使用と類似点と相違点を類

別する。 

3) お互いに入れ替えることができるかを調べる。 

4) 接頭語「不~、無~、非~、未~」の意味と使用と類似点と相違点を記

述する。 
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５．研究の結果 

文析した結果は、次のとおりである。 

接頭語「不~」は「…ない/…しない」、「…なしで」、「…が悪い/よくない」

と言う意味をもっていることが明らかになった。また、接頭語「無~」は「…な

い/…をもっていない」と「…なし」と言う意味を表す。接頭語「非~」は「…な

い」、「…でない」と「…ではない」と言う意味を表す。接頭語「未~」は「…

ない」、「まだ…しない」と「あまり…でない」と言う意味を知っていることが

明らかになった。 

接頭語「不~、無~、非~、未~」の用法は： 

a) 接頭語「不~」は漢字（1～2 字）と和語の語基につく。語基は抽象

的な名詞とナ形容詞であり、その名詞や形容詞も抽象的な名詞、形

容動詞とナ形容詞に変わる。文における接頭語「不~」を含む語は

主語、述語、対象語と状況語になることができる。 

b) 接頭語「無~」は漢字（1～3 字）の語基につく。その語基は抽象的

な名詞とナ形容詞であり、接頭語「無~」がつくと、形容動詞とナ

形容詞に変わる。文における接頭語「無~」がついている語は述語

と状況語になることができる。 

c) 接頭語「非~」は漢字（1～3 字）、漢語の複合語と和語につく。語

基はナ形容詞、抽象的な名詞と具体的な名詞であり、接頭語「非~」

がつくと、抽象的な名詞と形容動詞に変わる。文における接頭語
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「非~」がついている語は主語、述語、対象語と状況語になること

ができる。 

d) 接頭語「未~」は漢字（1～2 字）と和語につく。語基は抽象的な名

詞、具体的な名詞と形容動詞であり、接頭語「未~」がつくと、抽

象的な名詞、形容動詞となけ形容詞に変われる。文における接頭語

「未~」がついている語は主語と状況語になることができる。 

 

６．結論 

本研究の結論は次の表で示される。 

接頭語 接頭語につける語基 派生語の品詞 文における

成分 語基の字数 語基の品詞 

不~ 漢字（1～2 字）

、和語 

抽象的な名詞、

ナ形容詞 

抽 象 的 な 名

詞 、 ナ 形 容

詞、形容動詞 

主語、述語

、対象語、

状況語 

無~ 漢字（1～3 字） 抽象的な名詞、

ナ形容詞 

ナ形容詞、形

容動詞 

述語、対象

語 

非~ 漢 字 （ 1 ～ 3

字）、漢語の複

合語、和語 

抽象的な名詞、

ナ形容詞、具体

的な名詞 

抽 象 的 な 名

詞 、 形 容 動

詞、具体的な

名詞 

主語、述語

、対象語、

状況語 

未~ 漢字（1～2 字）

、和語 

抽象的な名詞、

形容動詞、具体

的な名詞 

抽 象 的 な 名

詞 、 ナ 形 容

詞 、 形 容 動

詞、具体的な

名詞 

主語、状況

語 

 

また、接頭語「不~、無~、非~、未~」の関係は次のとおりである。 
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接頭語 変えることができる接頭語は 

不~ 無~ 非~ 未~ 

不~ - ○/ □ X □ 

無~ ○/ □ - □ X 

非~ □ ○/ □ - X 

未~ □ □ X - 

 

説明： 

○ : お互いに変えることができ、意味がかわらない。 

□ : お互いに変えることができる。しかし、意味がかわる。 

X : お互いに変えられない。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk 

berinteraksi satu sama lainnya. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan 

ide, gagasan, pikiran, perasaan dan apapun yang ingin diungkapkannya 

kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Menguasai bahasa bukan 

hanya dapat berbicara dalam suatu bahasa dengan lancar, tetapi juga harus 

disertai dengan pemahaman akan  aspek-aspek kebahasaan yang terkandung 

di dalamnya. Terutama dalam penggunaan bahasa asing, pemahaman akan 

aspek-aspek kebahasaan tersebut menjadi hal yang sangat penting. Salah 

satunya dalam mempelajari bahasa Jepang, selain mempelajari aspek-aspek 

kebahasaan di dalamnya, kita juga mempelajari maksud, tujuan dan 

bagaimana penggunaannya. Dalam penggunaan bahasa tidak terlepas dari 

kaidah dan aturan penggunaan bahasa tersebut.  

Pengkajian bahasa dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara 

internal yaitu pengkajian bahasa dapat dilakukan terhadap struktur intern 

bahasa itu saja, seperti struktur fonologinya, struktur morfologinya, atau 

struktur sintaksisnya. Sedangkan secara eksternal yaitu pengkajian yang 

dilakukan terhadap faktor-faktor yang berada di luar bahasa yang berkaitan 

dengan pemakaian bahasa itu oleh para penuturnya di dalam kelompok-

kelompok sosial kemasyarakatan( Chaer, 2010: 1). Misalnya, sosiolinguistik, 

psikolinguistik dan antropolinguistik. 

Bahasa Jepang merupakan bahasa yang memiliki karakteristik dan 

keunikan tersendiri yang berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing 

lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pemakaian huruf, kosakata, partikel 

maupun susunan katanya. Bahasa Jepang juga kaya akan tatanan linguistik 

yang berbeda dengan bahasa lainnya. Hal ini tentunya menjadi kesulitan 

tersendiri bagi pembelajar bahasa Jepang dan dapat berdampak pada 

kesalahan dalam berbahasa.  

Salah satu kesulitan yang sering dijumpai dalam pembelajaran bahasa 

Jepang adalah mengenai penggunaan kosakata. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya penelitian mengenai kosakata dalam bahasa Jepang, seperti 

Miyajima (1972), Tokugawa (1972), Shibata dkk (1976) (dalam Suryana, 
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2008). Tokoh-tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh yang telah meneliti 

kosakata bahasa Jepang baik dari segi semantik maupun dari segi sintaksis. 

Penguasaan kosakata dalam bahasa Jepang juga berhubungan dengan 

proses morfologi. Morfologi dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah 

keitairon, yang merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji 

tentang kata dan proses pembentukannya. Objek yang dipelajari dalam 

morfologi adalah mengenai kata (tango) dan morfem (keitaiso) (Sutedi, 

2003:41). 

Dalam bahasa Jepang partikel (joshi), kopula (jodoshi), dan unsur 

pembentuk kala (jisei-keitaiso) merupakan morfem yang termasuk ke dalam 

kousoku-keitaiso (morfem terikat) dan kinou-keitaiso (morfem fungsi). 

Machida dan Momiyama dalam Sutedi (2003:44) menggolongkannya sebagai 

bagian dari setsuji (imbuhan). 

Setsuji atau afiksasi, adalah proses penambahan   prefiks, konfiks 

maupun sufiks pada kata dasar. Setsuji dalam bahasa Jepang terdiri atas 

settougo (prefiks) dan setsubigo (sufiks). Settougo dan setsubigo merupakan 

bagian kecil yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman 

kosakata dalam bahasa Jepang. Pengetahuan mengenai penggunaan settougo 

dan  setsubigo dapat mempermudah kita dalam mempelajari dan memahami 

berbagai macam kosakata dalam bahasa Jepang. Settougo adalah prefiks yang 

dilekatkan di awal kata dasar, sedangkan setsubigo adalah sufiks yang 

dilekatkan di akhir kata dasar.  

Contoh settougo : 

Dai- + kouzui = daikouzui (banjir besar) 

Fu- + goukaku = fugoukaku (tidak lulus) 

Kaku- + katei = kakukatei (tiap rumah tangga) 

Kyuu- + sedai = kyuusedai (generasi tua) 

Zen- + sekai = zensekai (seluruh dunia) 

Contoh setsubigo : 

Ginkou + -in = ginkouin (pegawai bank) 

Kaisan + -butsu = kaisanbutsu (hasil laut) 

Shiyou + -hou = shiyouhou (cara penggunaan) 
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Chuusha + jou = chuushajou (tempat parkir) 

Kyouiku + ron = kyouikuron (teori pendidikan) 

Berdasarkan penelitian terdahulu sudah terdapat pembahasan mengenai 

setsuji, yaitu dalam  penelitian tentang proses morfemis settougo hi-, fu-, mu- 

dan mi- (Qiftiah, 2010). Dalam penelitian tentang proses morfemis settougo 

hi-, fu-, mu- dan mi- sebelumnya, permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian tersebut sebagian besar merupakan pembahasan mengenai proses 

morfemisnya saja, padahal dari segi makna dan penggunaannya settougo hi-, 

fu-, mu- dan mi- juga masih terdapat masalah yang dapat ditelaah lebih dalam 

lagi.  

Dalam kajian bahasa Jepang, settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat 

memiliki makna yang sama, yaitu „tidak‟. Selain itu, settougo tersebut dalam 

bahasa Jepang merupakan huruf kanji yang telah memiliki arti. Oleh karena 

itu penulis merasa tertarik dan ingin tahu lebih jauh lagi tentang penggunaan 

settougo yang berarti “tidak” tersebut. 

Penggunaan settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- yang apabila dilekatkan 

pada meishi (kata benda) lain akan memiliki arti tidak. Akan tetapi, 

sebenarnya tiap settougo tersebut memiliki persamaan dan perbedaan makna, 

serta cakupan penggunaannya masing-masing. Misalnya: 

furi   →  fu- + ri    (o)  *) 

muri  → mu- + ri   (o) 

hiri   →  hi- + ri    (o) 

miri   → mi- + ri   (x)  

*) keterangan:  

o : terdapat kosakata yang dapat dibubuhi settougo tersebut. 

 x : tidak terdapat/ditemukan kosakata yang dapat dibubuhi settougo tersebut.  

Dalam pembelajaran bahasa Jepang, pembelajar biasanya tidak 

menyadari adanya penggunaan settougo dalam sebuah kosakata. Hal ini 

dikarenakan pembelajar bahasa Jepang mengenali kosakata yang telah 

dibubuhi settougo tersebut hanya sebagai sebuah kesatuan kosakata yang utuh.   

Dengan mempelajari settougo dan setsubigo kita dapat mengetahui 

makna dan pembentukan suatu kosakata, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan dan memperbanyak kosakata bahasa Jepang seperti yang 
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dijelaskan oleh Timothy J. Vance (1993) dalam bukunya “Prefiks dan Sufiks 

dalam Bahasa Jepang”. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengadakan penelitian 

tentang settougo yang memiliki makna “tidak” yaitu fu-, mu-, hi-, dan mi-  

dalam skripsi yang berjudul : “Analisis Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

dalam Bahasa Jepang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana makna settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- dalam bahasa 

Jepang ? 

b. Bagaimana klasifikasi settougo fu-, mu-, hi-, dan mi-   berdasarkan 

penggunaan, persamaan dan perbedaannya ? 

c. Apakah settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- dalam penggunaannya dapat 

saling menggantikan satu sama lain ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis membatasi masalah 

pada : 

a. Makna settougo fu-, mu-, hi-, dan mi-   berdasarkan konteksnya dalam 

bahasa Jepang.  

b. Klasifikasi settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- ditinjau dari segi penggunaan, 

persamaan dan perbedaannya. 

c. Apakah settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- dalam penggunaannya dapat 

saling menggantikan satu sama lain atau tidak. 



5 
 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui makna dari masing-masing settougo fu-, mu-, hi-, 

dan mi-  berdasarkan konteksnya dalam bahasa Jepang. 

b. Untuk mengetahui klasifikasi settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- dari segi 

penggunaan, persamaan dan perbedaannya. 

c. Untuk mengetahui apakah penggunaan settougo fu-, mu-, hi-, dan mi-  

dapat saling menggantikan satu sama lain. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

a. Manfaat teoritis :  

Sebagai sumbangan dan tambahan khasanah pengetahuan dalam bidang 

linguistik, terutama pada pemakaian kosakata yang menggunakan imbuhan  

fu-, mu-, hi-, dan mi-, dalam  bahasa Jepang. 

b. Manfaat praktis : 

Bagi pembaca, dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya mengenai penelitian yang berhubungan dengan setsuji maupun 

analisis kebahasaan lain dari sudut pandang morfologi dan semantik. 

Sedangkan bagi pengajar bahasa Jepang, dapat digunakan sebagai referensi 

dalam proses pembelajaran bahasa Jepang, terutama dalam pengajaran 

kosakata yang menggunakan imbuhan fu-, mu-, hi-, dan mi-. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara umum, sistematika penulisan skripsi terdiri dari : 

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi penjabaran mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.  

Bab II berisi penjelasan mengenai landasan teori, yang terdiri atas 

uraian pengertian morfologi, pengertian morfem, pengertian setsuji, 

klasifikasi setsuji, pengertian settougo, klasifikasi settougo, pengertian 

settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- , klasifikasi settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- . 

 Bab III berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang meliputi 

pendekatan penelitian, sumber data, objek data, teknik pengumpulan data, 

langkah penelitian, teknik analisis data, dan kartu data.  

Bab IV merupakan uraian dan interpretasi dari data yang telah 

dianalisis oleh penulis mengenai makna, penggunaan, persamaan dan 

perbedaan, serta penjelasan mengenai bisa tidaknya settougo fu-, mu-, hi- dan 

mi- saling menggantikan dalam penggunaannya.  

Bab V merupakan uraian kesimpulan dan saran bagi pembaca.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Morfologi  

 Morfologi merupakan salah satu tataran ilmu dalam linguistik. 

Morfologi dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah keitairon. Morfologi 

adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kata dan proses 

pembentukannya. Sedangkan objek yang dipelajari dalam morfologi adalah 

mengenai kata(tango) dan morfem (keitaiso) (Sutedi, 2003: 41). 

Menurut Crystal (dalam Ba‟dulu, 2005:1), morfologi adalah cabang 

tatabahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui 

penggunaan morfem. Dalam hal ini morfem dibagi menjadi dua bidang, yaitu 

telaah infleksi (inflectional morphology) dan telaah pembentukan kata 

(lexical or derivational morphology). Verhaar (2004:143) menyatakan bahwa, 

telaah infleksi adalah perubahan morfemis dengan mempertahankan identitas 

leksikal dari kata yang bersangkutan, misalnya kata friend dan friends dalam 

bahasa Inggris. Sedangkan telaah pembentukan kata adalah perubahan 

morfemis yang menghasilkan kata dengan identitas morfemis yang lain, 

contohnya kata pelajaran dan pengajaran dalam bahasa Indonesia.  

Bauer (dalam Ba‟dulu, 2005:2) menyatakan bahwa morfologi 

membahas struktur internal bentuk kata. Morfologi terbagi menjadi dua 

cabang, yaitu morfologi infleksional dan morfologi leksikal. Morfologi 

infleksional membahas berbagai bentuk leksem, sedangkan morfologi 

leksikal terdiri atas derivasi dan komposisi. Contoh derivasi yaitu, 

unforgettable dan irreplaceable dalam bahasa Inggris. Sedangkan contoh 

komposisi misalnya, nori kaemasu dan tori dashimasu dalam bahasa Jepang.  

Menurut O‟Grady dan Dobrovolsky (dalam Ba‟dulu, 2005:3), 

morfologi adalah komponen tata bahasa generatif transformasional yang 

membicarakan tentang struktur internal kata, khususnya kata kompleks, 

misalnya kata berimbuhan dan kata ulang. Mereka juga membedakan teori 

morfologi menjadi dua kajian, yaitu morfologi umum dan morfologi khusus. 

Morfologi umum merupakan pembahasan mengenai jenis-jenis kaidah 

morfologi yang dapat ditemukan dalam bahasa-bahasa alamiah. Sedangkan 

morfologi khusus berisi pembahasan mengenai pembentukan kata baru dan 

pengetahuan penutur asli yang tidak disadari tentang struktur internal kata 
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yang sudah ada dalam bahasanya.  

Bickford dkk (dalam Ba‟dulu, 2005:12) mengungkapkan bahwa 

morfologi terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu morfologi infleksional 

dan morfologi derivasional. Morfologi infleksional tidak mengubah satu kata 

menjadi kata yang lain dan tidak pernah mengubah kategori sintaksis, namun 

menghasilkan bentuk lain dari kata yang sama. Misalnya, kata „friend‟ dan 

„friends‟ dalam bahasa Inggris. Sedangkan morfologi derivasional mengambil 

menciptakan suatu kata dari kategori sintaksis lain. Contohnya, kata „belajar‟, 

„pembelajaran‟, dan „pelajaran‟ yang merupakan kata jadian dari kata dasar 

„ajar‟.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa morfologi 

adalah salah satu tataran ilmu linguistik yang menelaah struktur internal dan 

pembentukan suatu kata. Secara umum morfologi tebagi menjadi morfologi 

kajian infleksional dan kajian derivasional (pembentukan kata melalui 

afiksasi).  

 

2.2 Morfologi Derivasional  

Bickford dalam Ba‟dulu (2005: 12) menyatakan bahwa morfologi 

derivasional mengambil satu kata dan mengubahnya menjadi kata yang lain, 

yakni menciptakan entri-entri leksikal baru. Morfologi derivasional juga 

menciptakan suatu kata dari kategori sintaksis lain.  

Verhaar (2004: 143) mengungkapkan bahwa derivasi adalah perubahan 

morfemis yang menghasilkan kata dengan identitas morfemis yang lain. Kata-

kata yang secara derivasional berasal dari dasar tertentu, ada runtunnya yang 

tertentu, dan kaidah-kaidah dapat dikatakan kaidah beruntun. Contohnya, 

verba sing <nyanyi> dan nomina singer <penyanyi> dalam bahasa Inggris.  

Ba‟dulu (2005: 2) menyatakan bahwa derivasi berurusan dengan 

pembentukan leksem baru melalui afiksasi. Derivasi tersebut dapat dibagi lagi 

menjadi derivasi yang mempertahankan kelas kata (class-maintaining 

derivation) dan derivasi perubahan kelas kata (class-changing derivation).  

Derivasi mempertahankan kelas kata adalah derivasi leksem baru yang 

sama kelasnya dengan basis asal leksem itu dibentuk. Misalnya, kata kaisha 

<perusahaan> dalam bahasa Jepang yang dibubuhi sufiks -in menjadi 

kaishain <karyawan perusahaan>. Kelas kata dari kata kaisha adalah kata 

benda, dan setelah dibubuhi sufiks –in menjadi kaishain, kelas katanya tetap 
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menjadi kata benda. Sedangkan derivasi perubahan kelas kata adalah derivasi 

yang menghasilkan leksem baru yang berbeda dengan basisnya. Misalnya, 

kata pay <membayar> dalam bahasa Inggris yang dibubuhi sufiks –able 

menjadi payable <dapat dibayar>. Kelas kata dari kata pay adalah kata kerja, 

dan setelah dibubuhi sufiks –able menjadi payable, kelas katanya berubah 

menjadi kata sifat.  

 

2.3 Pengertian Morfem 

O‟Grady dan Dobrovolsky (dalam Ba‟dulu, 2005: 6) menyatakan 

bahwa, satuan-satuan bahasa terkecil yang memiliki makna disebut morfem. 

Morfem bersifat arbiter, yaitu hubungan antara bunyi dari suatu morfem 

dengan maknanya sama sekali bersifat konvensional, bukan berakar pada 

objek yang diwakilinya. 

Menurut Akmajian dkk (dalam Ba‟dulu, 2005:7), morfem adalah satuan 

terkecil dari pembentukan kata dalam suatu bahasa yang tidak dapat diuraikan 

lebih lanjut ke dalam bagian-bagian yang bermakna atau yang dapat dikenal. 

Sedangkan Bauer (dalam Ba‟dulu, 2005:7) mengungkapkan bahwa morfem 

merupakan satuan-satuan dasar analisis yang dikenal dalam morfologi. 

Secara umum morfem dibedakan menjadi morfem bebas dan morfem 

terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri, tidak 

membutuhkan bentuk lain yang digabung dengannya, dan dapat dipisahkan 

dari bentuk-bentuk bebas lainnya di depannya dan di belakangnya, dalam 

tuturan. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri 

sendiri dan yang hanya dapat meleburkan diri pada morfem yang lain 

( Verhaar, 2004:98).  

Berdasarkan bentuknya secara linear, morfem terbagi menjadi morfem 

segmental dan morfem non-segmental. Morfem segmental adalah morfem 

yang diidentifikasikan sebagai satuan pada “garis” dari kiri ke kanan 

(meskipun “terbagi”, tidak “utuh”), dalam hal morfem tertentu. Sedangkan 

morfem non-segmental adalah morfem yang memiliki bentuk yang tidak 

teratur. Contoh morfem segmental misalnya, foot. Sedangkan contoh morfem 

non-segmentalnya yaitu feet.                                                                                                                  

Morfem adalah bentuk yang sama, yang terdapat berulang-ulang dalam 

satuan bentuk yang lain (Chaer, 2007:149). Morfem juga diartikan sebagai 

satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan tidak bisa dipecahkan lagi ke 

dalam satuan makna yang lebih kecil lagi (Sutedi, 2003: 41). Misalnya kata 
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daigaku (大学)yang terdiri dari dua huruf Kanji, yaitu dai (大) dan gaku (学).  

Secara makna kata tersebut memiliki dua satuan, tetapi kedua satuan tersebut 

tidak bisa dipisahkan lagi menjadi satuan yang lebih kecil yang mengandung 

makna. 

Dalam bahasa Jepang ada kata yang hanya terdiri dari satu suku kata 

seperti ka (蚊) <nyamuk> dan wa ( 輪) <gelang>, yang juga merupakan satu 

morfem. Namun kata kawa (川) <sungai> walaupun terdiri sari dua silabis 

yaitu /ka/ dan /wa/, tetap merupakan satu morfem saja. Karena /ka/ dan /wa/ 

pada kata kawa tidak mengandung suatu makna. Kosakata dalam bahasa 

Jepang ada yang terdiri dari satu morfem saja, dan ada yang terdiri lebih dari 

dua morfem.  

Kata yang bisa berdiri sendiri menjadi suatu kalimat tunggal, meskipun 

hanya terdiri dari satu kata, dinamakan jiyuu-keitaiso (morfem bebas), 

misalnya hon (本) <buku> dan zasshi ( 雑誌) <majalah>. Sedangkan kata 

yang tidak bisa berdiri sendiri disebut kousoku-keitaiso (morfem terikat), 

misalnya imbuhan –ka (ー化 ) dan kopula da. Salah satu keistimewaan 

morfem dalam bahasa Jepang yaitu lebih banyaknya morfem terikat daripada 

morfem bebas (Sutedi, 2003:43). 

Dalam bahasa Jepang morfem juga dibedakan menjadi morfem isi 

(naiyou-keitaiso) dan morfem fungsi (kinou-keitaiso) (Sutedi, 2003:43). 

Naiyou-keitaiso adalah morfem yang menunjukkan makna aslinya, seperti   

nomina dan adverbial. Sedangkan kinou-keitaiso adalah morfem yang 

menunjukkan fungsi gramatikalnya, seperti partikel, adjektiva, kopula, dan 

morfem pengekspresi kala.  

Dalam bahasa Jepang partikel (joshi), kopula (jodoushi) dan unsur 

pembentuk kala (jisei-keitaiso) merupakan morfem terikat (kousoku-keitaiso) 

dan morfem fungsi (kinou-keitaiso), contohnya kopula „masu‟ dan pembentuk 

kala „kan‟. Machida dan Momiyama dalam Sutedi (2003:44) 

menggolongkannya sebagai bagian dari setsuji (imbuhan).  
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2.4 Pengertian Setsuji 

Imbuhan dalam bahasa Indonesia disebut afiks, yaitu  sebuah bentuk, 

biasanya berupa morfem terikat, yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam 

proses pembentukan kata (Chaer, 2007:177). Dalam bahasa Jepang juga 

terdapat pengimbuhan. Pengimbuhan dalam bahasa Jepang dikenal dengan 

istilah setsuji.  

Menurut Takahashi dan Yukinori (1995:62) dalam Suryana (2008:15) 

“Setsuji wa go no (haseigo) wo kouseisuru yousou de ari gokan (hasei gokan) 

ni tsuke kuwashite dokuritsu no go wo haseisuru. Gokan no mae ni 

tsukumono wo settougo, ushiro ni tsukumono wo setsubigo to iu.” Artinya, 

“Setsuji adalah unsur yang menyusun kata (kata jadian) yang merupakan 

tambahan pada kata dasar (jadian kata dasar) yang berdiri sendiri. Kata yang 

dilekatkan di depan kata dasar disebut settougo (prefiks) dan yang dilekatkan 

di belakang kata dasar disebut setsubigo (sufiks).” 

Menurut Iori, dkk (2004:526), “setsuji to wa tango mata wa chuukaku 

wo nasu bubun (goki) ni tsuku keishiki de dokuritsu shite mochi irarenai 

mono desu.“ Artinya, “ Setsuji adalah kata atau bagian inti kata (kata dasar) 

yang melekat atau membubuhi bentuk kata secara tidak bebas.” 

Jadi, setsuji merupakan unsur pembentuk kata yang tidak dapat berdiri 

sendiri, dan melekat pada kata dasar, yang dapat membentuk makna baru 

pada kata yang dilekatinya.  

 

2.5 Klasifikasi Setsuji 

Machida dan Momiyama dalam Sutedi (2004:45) menyatakan bahwa 

setsuji yang diletakkan di depan morfem yang lainnya disebut settougo 

(prefiks), sedangkan setsuji yang diletakkan di belakang morfem lainnya 

disebut setsubigo (sufiks). 

Menurut Iori, dkk (2004:526), setsuji terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu 

setsuji yang berfungsi mengubah jenis kata (主に品詞を転換させる働き接

辞), setsuji yang berfungsi mengubah dan menambahkan makna (主に意味

を加えたり変化させたりする働きする接辞), dan setsuji yang bersifat 

tidak produktif (非生産的な接辞 ).  Setsuji  yang mengubah jenis kata 

misalnya ~的, ~らしい, dan ~化. Contoh kosakata: 
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文化  +  ~的   =  文化的 

bunka   ~teki    bunkateki 

budaya     => membudaya 

 

雨   +  ~らしい  =  雨らしい 

ame   ~rashii   amerashii 

hujan     =>  sepertinya hujan 

 

一般  +  ~化   =  一般化 

ippan   ~ka    ippanka 

umum     =>  menjadi umum 

 

Setsuji yang mengubah dan menambahkan makna, misalnya  非~, 不~, 

dan ~たち. Contoh kosakata : 

課税 +  非~    =  非課税 

kazei   hi~    hikazei 

pajak     =>  bebas pajak 

 

十分 (な)  +  不~   =  不十分 

juubun   fu~    fujuubun 

cukup     =>  tidak cukup 
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学生  +  ~たち  =  学生たち 

gakusei   ~tachi    gakuseitachi 

pelajar     =>  para pelajar 

Sedangkan setsuji yang bersifat tidak produktif , yaitu setsuji yang 

hanya bisa dilekati oleh kata tertentu saja, contohnya うち~, ~様, dan ~ばむ. 

堀  +  うち~  =  うち堀 

hori   uchi~    uchibori 

parit     =>  parit dalam 

      

汗  +  ~ばむ  =  汗ばむ 

ase   ~bamu   asebamu 

keringat     =>  berkeringat 

 

2.6 Pengertian Settougo 

Akimoto dalam Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (2005: 244), 

pengertian settougo adalah “settougo to wa tandoku de go o kousei suru koto 

ga dekizu, tsune ni goki no mae ni tsuite go o kousei suru ketsugoukeishiki o 

iu. Settougo wa goki no imi o tenka suru dake de, goki no hinshisei o kaeru 

hataraki o motanai.” Yang artinya, settougo adalah kata yang tidak bisa 

berdiri sendiri, yang selalu melekat di depan kata dasar yang membentuk 

gabungan kata. Settougo hanya mengubah arti, dan tidak mengubah jenis kata 

dasar. 

Menurut Sutedi (2003:44) proses pembentukan kata menggunakan 

settougo dirumuskan menjadi “ settougo + morfem isi (naiyo keitaiso)”. 

Keitaiso yang dimaksud adalah morfem yang menunjukkan makna aslinya, 

seperti nomina, adverbial, dan kata dasar dari verba atau adjektiva. Misalnya 

settougo 御~, 全~ , dan 大~.  
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御~  +  家族  =  御家族 

go~    kazoku   gokazoku 

   keluarga  =>  keluarga (bentuk lebih sopan) 

 

全~  +  チーム  =  全チーム 

zen~   chiimu    zenchiimu 

    tim   =>  seluruh tim 

 

大~  +  洪水  =  大洪水 

dai~   kouzui    daikouzui 

   banjir   =>  banjir besar 

 

2.7 Klasifikasi Settougo 

Menurut Akimoto dalam Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (2005: 244), 

settougo terbagi menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Kelompok wago, yang berasal dari bahasa Jepang asli. Misalnya : 

o-   ohanashi   „pembicaraan‟ 

ma-   makkuro(na)  „hitam legam‟ 

b. Kelompok kango, yang berasal dari bahasa Cina. Misalnya : 

sai-   saihousou   „tayang ulang‟ 

fu-   fuben    „tidak praktis‟ 
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c. Kelompok gairaigo, yang berasal dari serapan bahasa asing. Misalnya : 

hai-   haikurasu  „kelas atas‟ 

nyuu-   nyuufeisu  „penampilan baru‟ 

 

2.8  Settougo fu-, mu-, hi- dan mi-  

2.8.1 Settougo fu- 

Berdasarkan huruf kanjinya, menurut Hayashi dalam kamus Reikai 

Shougaku Kanji Jiten (1997: 20), kanji fu (不) memiliki pengertian “kaben no 

tsuite iru heta o egaita ji. Karite, „…nai‟ no imi ni tsukawarete iru”, artinya 

“huruf yang menggambarkan keburukan/kejelekan yang melekat pada 

mahkota bunga. Juga dapat diartikan „tidak…”. Secara umum kanji fu (不) 

dapat bermakna „tidak…‟, „tidak baik/jelek‟, maupun „tanpa…‟.  

Vance (1993:4) menyatakan bahwa : 

“ Kata yang dibentuk dengan fu- melibatkan penidakan terhadap apa 

yang disebutkan kata dasarnya. Kata dasarnya mungkin berupa kata benda 

ataupun kata benda yang menyerupai kata sifat, dan apabila kata dasarnya 

kata benda, kata yang berawalan fu-  dapat berfungsi baik sebagai kata benda 

(contoh 4,7) atau yang lebih umum menyerupai kata sifat (contoh 1, 2, 5, 6, 

8).” 

Contoh : 

1) 不安定  fu-antei (na)   ”tidak stabil” 

漁業はとても不安定な職業だ。 

Gyogyou wa totemo fu-antei na shokugyou da. 

Industri perikanan adalah bisnis yang sangat tidak stabil.  

2) 不衛生 fu-eisei (na)  “tidak terjaga kebersihannya” 

不衛生なので、そのレストランには行きたくない。 

Fu-eisei na node, sono resutoran ni wa ikitakunai. 

Saya tidak mau pergi ke restoran itu karena (restoran itu) tidak terjaga 
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kebersihannya. 

3) 不必要  fu-hitsuyou (na) ”tidak perlu” 

彼の話はいつも不必要に細かい。 

Kare no hanashi wa itsumo fu-hitsuyou ni komakai. 

Apa yang dikatakannya selalu diberi penjelasan yang tidak perlu. 

4) 不一致 fu-itchi   “ketidaksetujuan” 

意見の不一致を恐れてはいけない。 

Iken no fu-itchi o osorete wa ikenai. 

Seharusnya tidak perlu takut pada ketidaksetujuan pendapat. 

5) 不規則 fu-kisoku  “tak beraturan” 

英語には不規則な動詞がたくさんある。 

Eigo ni wa fu-kisoku na doushi ga takusan aru. 

Dalam bahasa Inggris banyak terdapat kata kerja yang tidak beraturan. 

6) 不慣れ fu-nare   “tidak terbiasa” 

中国人の彼女は、まだ日本の生活に不慣れだ。 

Chuugokujin no kanojo wa, mada Nihon no seikatsu ni fu-nare da. 

Sebagai orang Cina, ia masih tidak terbiasa dengan kehidupan Jepang. 

7) 不成績 fuseiseki  “penampilan yang payah/buruk” 

日本チームは今回の試合も不成績に終わった。 

Nihon-chiimu wa konkai no shiai mo fu-seiseki ni owatta. 

Dalam pertandingan ini pun tim Jepang menampilkan permainan yang 

buruk. 

8) 不自然 fu-shizen (na)  “tidak alami/wajar” 

不自然な言葉使いは避けるべきだ。 
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Fu-shizen na kotoba-zukai wa sakeru beki da. 

Penggunaan bahasa yang tidak wajar harus dihindari. 

9) 不適当 fu-tekitou (na)  “tidak layak” 

個人的な記事はこの雑誌に不適当だ。 

Kojin-teki na kiji wa kono zasshi ni fu-tekitou da. 

Artikel tentang watak pribadi seseorang tidak layak untuk majalah ini. 

10) 不透明 fu-toumei (na)  “tidak jelas” 

新しい政策は国民には全く不透明だった。 

Atarashii seisaku wa kokumin ni wa mattaku fu-toumei data. 

Kebijakan politik yang baru sama sekali tidak jelas bagi masyarakat. 

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa settougo fu- cenderung 

digunakan untuk menyatakan evaluasi yang tidak menguntungkan (Zimmer, 

dalam Vance, 1993:5).  

 

2.8.2 Settougo mu- 

Menurut Toudou dalam  Jouyou  Kanji Jiten (1972: 628), huruf mu (無) 

adalah “Kami no mae de mai o matte „naimono‟ o nedaru koto. Soko kara 

„nai‟ to iu imi ni natta.” Artinya, “tarian menunggu permintaan terhadap 

„sesuatu yang tidak ada‟ di hadapan Dewa. Selanjutnya bermakna „tidak‟.  

Kata yang dibentuk dengan mu- berarti „kurang/tidak memiliki‟ apa 

yang disebutkan kata dasarnya dan biasanya dapat diterangkan dengan –nashi. 

( Vance, 1993:15) 

Contoh : 

1) 無着陸 mu-chakuriku (no)  “non-stop” 

アメリカなら、東京から無着陸で行ける。 

Amerika nara, Tokyo kara mu-chakuriku de ikeru. 

Amerika dapat ditempuh dengan penerbangan non-stop dari Tokyo. 
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2) 無意味 mu-imi (na)   “tanpa arti” 

政治家の演説はたいてい無意味なおしゃべりに過ぎない。 

Seiji-ka no enzetsu wa taitei mu-imi na oshaberi ni suginai. 

Pidato politisi biasanya tidak lebih dari ocehan tanpa arti.  

3) 無意識 mu-ishiki (na/no)  “tidak sadar” 

少しでも練習すれば無意識にできるようになる。 

Sukoshi demo renshuu sureba mu-ishiki ni dekiru you ni naru. 

Asalkan berlatih sedikit saja, secara tidak sadar akan mampu 

mengerjakannya.  

4) 無条件 mu-jouken (no)  “tanpa syarat” 

連合国は日本に無条件降伏をようきゅうした。 

Rengou-koku wa Nihon ni mu-jouken-koufuku o youkyuu shita. 

Negara Sekutu menuntut Jepang menyerah tanpa syarat. 

5) 無関係 mu-kankei (na/no)  “tidak berhubungan/relevan” 

国政や人種は頭と無関係だ。 

Kokuseki ya jinshu wa atama to mu-kankei da. 

Kebangsaan dan ras tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. 

6) 無計画 mu-keikaku (na)  “tanpa rencana” 

彼のやり方はいつでも無計画だった。 

Kare no yarikata wa itsu demo mu-keikaku data. 

Dia selalu mengerjakan segala sesuatunya tanpa rencana. 
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7) 無試験 mu-shiken (no)  “tanpa ujian” 

無試験の学校も作るべきだ。 

Mu-shiken no gakkou mo tsukuru beki da. 

Sekolah tanpa ujian juga harus didirikan. 

8) 無届け mu-todoke (no)  “tanpa pemberitahuan” 

労働組合は無届けの集会を開いた。 

Roudou-kumiai wa mu-todoke no shuukai o hiraita. 

Serikat Buruh mengadakan pertemuan tanpa ada pemberitahuan 

terhadap pihak yang berwajib. 

9) 無得点 mu-tokuten (no)  “tanpa skor” 

試合は無得点のまま引き分けに終わった。 

Shiai wa mu-tokuten no mama  ni owatta. 

Pertandingan itu berakhir begitu saja tanpa skor. 

10) 無投票 mu-touhyou (no)  “tanpa pemungutan suara” 

知事は無投票で再選された。 

Chiji wa mu-touhyou de saisen sareta. 

Gubernur itu terpilih tanpa pemungutan suara. 

Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa kata yang 

menggunakan settougo mu- dapat berfungsi sebagai keterangan jika diikuti 

oleh partikel ni atau de (contohnya kalimat 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dan 10), dan 

sebagai predikat jika diikuti oleh bentuk da (contohnya kalimat 5 dan 6) . 

Kata yang dibubuhi settougo mu- adalah kata benda yang menyerupai kata 

sifat dan memerlukan na dan atau no dalam pembentukannya (contohnya 

kalimat 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 dan 10). 

 

 

 



20 
 

 

2.8.3 Settougo hi- 

Berdasarkan pengertian menurut Toudou dalam kamus Jouyou Kanji 

Jiten (1972: 886), huruf hi (非) adalah “tori no hane ga migi to hidari to ni 

wakarete hantai ni natta yousu o arawasu ji. Futatsu ni wakareru to iu imi 

kara, „chigau‟ „…denai‟ to iu imi ni natta.”. Artinya, “huruf yang 

menggambarkan sayap burung yang terbagi dan dalam keadaan berlawanan. 

Pengertian dari dua sayap yang terbagi itu adalah, „berbeda‟ atau „bukan…‟.  

Kata yang dibentuk dengan hi- melibatkan penidakan terhadap apa yang 

ditunjukkan kata dasarnya. Dalam kebanyakan kasus, kata dasarnya adalah 

kata benda, namun hi- bisa juga ditambahkan pada kata benda yang dapat 

berfungsi sebagai kata sifat berakhiran –teki ( Vance, 1993:7). 

Contoh : 

1) 非暴力 hi-bouryoku   “anti kekerasan” 

ガンジやキングは非暴力を主張した。 

Ganji ya Kingu wa hi-bouryoku o shuchou shita. 

Gandhi dan King menganjurkan anti kekerasan.  

2) 非武装 hi-busou (no)   “tanpa senjata” 

国民は非武装中立をのぞんだ。 

Kokumin wa hi-busou chuuritsu o nozonda. 

Masyarakat mengharapkan netralisasi tanpa senjata.  

3) 非同盟 hi-doumei (no)   “tidak memihak” 

スイスやスウェーデンは非同盟国だ。 

Suisu ya Swe-den wa hi-doumei koku da. 

Swiss dan Swedia adalah negara yang tidak memihak. 

4) 非常識 hi-joushiki (na)   “tidak masuk akal” 

そんな非常識な計画は採用されるはずがない。 

Sonna hi-joushiki na keikaku wa saiyou sareru hazu da. 
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Rencana tidak masuk akal semacam itu sudah pasti tidak akan dipilih.  

5) 非課税 hi-kazei (no)   “bebas pajak” 

来年から薬は非課税になる。 

Rainen kara kusuri wa hi-kazei ni naru. 

Mulai tahun depan obat-obatan akan bebas pajak. 

6) 非公式 hi-koushiki (no)   “tidak resmi” 

彼の発言は非公式だった。 

Kare no hatsugen wa hi-koushiki data. 

Pernyataannya tidak resmi. 

7) 非組合員 hi-kumiaiin   “bukan anggota perkumpulan” 

６０人のうち５１人が非組合員だ。 

Rokujuunin no uchi gojuunin ga hi-kumiaiin da. 

Dari 60 orang, 51 orang bukan merupakan anggota perkumpulan.  

8) 非人情 hi-ninjou (na)    “tak berperikemanusiaan” 

このごろ非人情な行為が増えてきた。 

Kono goro hi-ninjou na koui ga fuete kita. 

Tindakan tidak berperikemanusiaan meningkat dewasa ini. 

9) 非オッペク hi-Oppeku (no)   “non-OPEC” 

非オッペク産油国は値上げをしなかった。 

Hi-Oppeku sanyukoku wa neage o shinakatta. 

Negara-negara penghasil minyak non-OPEC tidak menaikkan harga.  

10) 非生産的 hi-seisanteki   “tidak produktif” 

社長は非生産的なシステムを改めるために努力した。 
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Shachou wa hi-seisanteki na shisutemu o aratameru tame ni doryoku 

shita. 

Pemimpin perusahaan telah berusaha untuk merombak sistem yang 

tidak produktif.  

Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kata yang 

berawalan hi- dapat menjadi kata benda bebas (contohnya kalimat 1 dan 7), 

kata benda tak bebas (contohnya kalimat 2, 3, 5 dan 9) dan atau kata benda 

yang menyerupai kata sifat (contohnya kalimat 4 dan 8), apabila kata 

dasarnya adalah kata benda bebas. Awalan hi- dapat ditambahkan pada kata 

dasar yang berakhiran –teki.  

 

2.8.4 Settougo mi- 

Menurut Hayashi dalam kamus Reikai Shougaku Kanji Jiten (1997: 

573), pengertian huruf mi (未) adalah “ki no wakai eda ya ha ga dashi 

hajimeta katachi o egaita ji. „imada‟ nado no imi ni karite tsukawarete iru”, 

yaitu “huruf yang menggambarkan bentuk ranting muda maupun daun pohon 

yang telah mulai tumbuh. Juga dapat diartikan „belum‟”. 

Kata yang dibentuk dengan mi- berfungsi sebagai pembentuk kata 

benda. Sebagian besar kata dasarnya mengacu pada perbuatan, dan kata yang 

berawalan mi- mengacu pada atribut yang berarti belum dipengaruhi 

perbuatan itu ( Vance, 1993:13). 

Contoh : 

1) 未分析 mi-bunseki (no)    “tanpa dianalisis” 

発掘された金属は未分析のままになっている。 

Hakkutsu sareta kinzoku wa mi-bunseki no mama ni natte iru.  

Logam yang telah digali dari dalam tanah itu dibiarkan tanpa dianalisis.  

2) 未発見 mi-hakken (no)    “belum ditemukan” 

この病気に利く薬は未発見だ。 

Kono byouki ni kiku kusuri wa mi-hakken da. 

Obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini belum ditemukan.  
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3) 未解決 mi-kaiketsu (no)   “belum terpecahkan” 

基本問題すら未解決のままだ。 

Kihon mondai mo  mi-kaiketsu da. 

Permasalahan yang mendasar pun belum terpecahkan.  

4) 未公認 mi-kounin (no)    “belum resmi” 

未公認だが世界記録を出した。 

Mi-kounin daga sekai kiroku o dashita. 

Walaupun belum resmi, ia sudah memecahkan rekor dunia.  

5) 未経験 mi-keiken (no)    “belum dialami” 

彼女の前には未経験の仕事が山ほどあった。 

Kanojo no mae ni wa mi-keiken no shigoto ga yama hodo atta. 

Dia dihadapkan pada setumpuk pekerjaan yang belum pernah 

dialaminya.  

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa kata yang dibubuhi awalan 

mi- dapat membentuk kata benda apabila diikuti oleh no (contohnya kalimat 1, 

3 dan 5) dan dapat menjadi predikat jika diikuti oleh bentuk da (contohnya 

kalimat 2 dan 4).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan makna dan klasifikasi settougo 

fu-, mu-, hi-, dan mi- berdasarkan penggunaan, persamaan dan perbedaannya. 

Serta untuk mengetahui apakah penggunaan settougo tersebut dapat saling 

menggantikan atau tidak.  

 

3.2 Sumber Data 

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jitsurei 

(contoh kalimat sebenarnya). Namun, karena data yang ditemukan dalam satu 

sumber data jumlahnya hanya sedikit, maka data yang digunakan dalam 

penelitian ini pun diambil dari 9 sumber data yang berbeda. Contoh kalimat 

yang mengandung settougo fu-, mu- dan hi- didapatkan dari kesembilan 

sumber data tersebut. Sedangkan contoh kalimat yang mengandung settougo 

mi- diambil dari tiga sumber data yang merupakan buku teori dalam bahasa 

Jepang. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasannya jumlah kosakata yang 

dibubuhi settougo mi- dalam sumber data lainnya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

- Buku ajar 中級日本語要点整理ポイント 20 

- Koran “The Daily Jakarta Shinbun” edisi bulan Mei dan Juni 2010  

- Koran 日本経済新聞 edisi 26 Desember 2008 

- Majalah 日本語, the Monthly Nihongo edisi Februari 2001 

- 日本語ジャーナル, the Nihongo Jurnal edisi Juni 1998 

- Buku 日本語学と日本語教育 

- Buku 日本語学を学ぶ人のために 
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- Novel  “インタネットは名探偵” 

- Buku 教師用日本語教育ハンドブック ”発音” 

 

3.3  Objek Data 

Objek data pada penelitian ini adalah kalimat yang mengandung kata 

yang dibubuhi settougo fu-, mu-, hi- dan mi- yang terdapat dalam sumber data. 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen, dengan 

menggunakan format data yang di dalamnya mencakup kolom : nomor 

kalimat, contoh kalimat, dan sumber data yang terdiri dari judul sumber data 

dan halamannya, serta kolom analisis.   

Contoh format data settougo fu- : 

Keterangan : 

○ : penggunaannya bisa saling menggantikan 

□ : penggunaannya bisa saling menggantikan tapi maknanya berubah 

x : penggunaannya tidak bisa saling menggantikan 

Tabel 3.1 

No Kalimat berimbuhan 不~ 無 非 未 Analisis  

1. - ちょっとした不注意か

ら大事故になることがあ

る。 

Chotto shita fuchuui kara 

daijiko ni naru koto ga aru. 
Karena ketidakhati-hatian 

(kecerobohan) sedikit saja, 

bisa mengakibatkan 
kecelakaan besar.  

 

(中級日本語要点整理ポイ
ント 20, halaman 22) 

x 

 
 

 
 

 
 

x 

 
 

 
 

 
 

 

x 

 
 

a. Kata 不 注 意  mengandung 

makna “ketidakhati-hatian”. 

Settougo 不~ yang membubuhi 

kata 注意  tersebut berfungsi 

membentuk makna penidakan 

terhadap kata dasarnya yang 
merupakan kata dasar bersifat 

positif.  

注意 (perhatian/hati-hati) +不~ 

=  不注意 (ketidakhati-hatian) 

b. Settougo 不 ~ pada kosakata 

tersebut penggunaannya tidak 
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bisa saling menggantikan 

dengan settougo 無~, 非~ dan

未~. 

c. Kata dasar yang mengikuti 

settougo 不 ~ dalam kalimat 

tersebut adalah kata yang terdiri 

dari dua huruf kango dan 

merupakan kata benda abstrak 
yang menyerupai kata sifat. 

 

Contoh format data settougo mu-  

Tabel 3.2 

No Kalimat berimbuhan 無~ 不 非 未 Analisis  

1. これは日本語教育に文法

的知識は無用であるとい

う意ではない。 

Kore wa nihongo kyouiku ni 

bunpouteki chisiki wa 
muyou de aru to iu i 

dewanai.  

Ini tidak berarti bahwa 
pengetahuan mengenai tata 

bahasa tidak 

berguna(tidak diperlukan) 
dalam pendidikan bahasa 

Jepang  
 

(日本語学と日本語教育, 

halaman 3) 

○ 

 
 

 
 

 
 

 

x 

 
 

 
 

 
 

 

x 

 
 

a. Kata 無用 mengandung makna 

“tidak berguna/diperlukan”. 

Settougo 無~ yang membubuhi 

kanji 用 tersebut berfungsi 

membentuk makna penidakan 

pada kata dasarnya, yang 
merupakan kata benda yang 

menyerupai kata sifat dan 

berperan sebagai predikat dalam 
kalimat.  

用(fungsi) + 無~ = 無用 (tidak 

berguna/diperlukan) 

b. Settougo 無 ~ dalam kalimat 

tersebut penggunaannya dapat 

saling menggantikan dengan 

settougo 不~, karena kata 無用 

dan kata 不用  mengandung 

makna yang sama, yaitu “tidak 
berguna/diperlukan”.  

a. Kata dasar yang mengikuti 

settougo 無 ~ dalam kalimat 

tersebut adalah kata yang terdiri 

dari satu huruf kanji. Huruf 用
merupakan kata benda abstrak. 
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Contoh format data settougo hi- : 

Tabel 3.3 

No Kalimat berimbuhan 非~ 不 無 未 Analisis  

1. 読み方については、非漢

字系学習者と同様に困難

な点が多い。 

Yomikata nitsuite wa, 

hikanjikei gakushuusha 
to dousama ni konnan na 

ten ga ooi.  
Pada pembelajar bukan 

berlatar belakang kanji 
dan sejenisnya, banyak 

mengalami kesulitan 
dalam cara baca. 

  
(日本語学を学ぶ人のため

に, halaman 286) 

x 
 

 
 

 
 

x 
 

 
 

 
 

 
 

X 

 
 

 

a. Kata 非漢字系 mengandung 

makna “bukan berlatar 

belakang kanji”. Settougo 非~ 

yang membubuhi kata 漢字系 

tersebut berfungsi membentuk 
makna penidakan pada kata 

dasarnya, dan menjadi kata 

benda tidak bebas.  

漢字系( (hal) berlatar belakang 

kanji) +  非 ~ = 非漢字系 

(bukan berlatar belakang kanji) 

b. Settougo 非 ~ dalam kalimat 

tersebut penggunaannya tidak 
dapat saling menggantikan 

dengan settougo 不~, 無~ dan 

未~.  

c. Kata dasar yang mengikuti 

settougo 非 ~ dalam kalimat 

tersebut merupakan kata benda 
bebas yang bersifat abstrak, 

yang menyatakan sistem atau 

kumpulan. 

 

Contoh format data settougo mi- : 

    Tabel 3.4 

No Kalimat berimbuhan 未~ 不 無 非 Analisis  

1. 1) は決定事実の上での意

見であり、(2) は未定の条
件づけである。 

(1) wa kettei jijitsu no ue 
de no iken de ari, (2) wa 

mitei no jouken zuke de 
aru.  

(1) adalah pendapat 
berdasarkan fakta 

tertentu, dan (2) adalah 
syarat yang belum 

□ 
 

 
 

 
 

 

x 
 

 
 

 
 

 
 

x 

 
 

a. Kata 未定 mengandung makna 

“belum dipastikan”. Settougo 

未~ yang membubuhi kanji 定
tersebut berfungsi membentuk 

makna belum mengalami 
proses, dan membentuk kata 

benda, karena diikuti oleh 

partikel の. 

定(kepastian/memastikan) + 未

~ = 未定(belum dipastikan) 
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dipastikan.  
 

(日本語学と日本語教育 , 

halaman 19) 

b. Settougo 未 ~ dalam kalimat 

tersebut penggunaannya dapat 
saling menggantikan dengan 

settougo 不 ~, akan tetapi 

maknanya berubah. Karena kata 

dasar 定 mengacu pada 

perbuatan(proses), settougo 未~ 

pada kata 未定 menunjukkan 

hal yang belum dipengaruhi 

perbuatan tersebut. Sedangkan 

settougo  不~ pada kata 不定
yang berarti “ketidakpastian”, 

menerangkan makna kanji 定
yang merupakan hasil evaluasi 

(perbuatan) yang tidak 

menguntungkan.  
c. Kata dasar yang mengikuti 

settougo 未 ~ dalam kalimat 

tersebut merupakan kata benda 
abstrak. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode simak (Mahsun, 2005: 92), yaitu dengan menyimak penggunaan 

bahasa secara tertulis. Kemudian, teknik lanjutan yang digunakan dalam 

metode ini adalah teknik catat, yaitu mencatat beberapa bentuk yang relevan 

dari penggunaan bahasa secara tertulis tersebut (Mahsun, 2005: 94). Teknik 

catat dalam penelitian ini yaitu dengan mencatat pola kalimat yang 

mengandung kosakata yang dibubuhi settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- yang 

terdapat dalam sumber data.  

 

3.5  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode padan 

intralingual, yaitu metode analisis dengan cara menghubung-bandingkan 
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unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa 

maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 2005: 118). Metode 

tersebut kemudian dilanjutkan dengan teknik hubung banding, yaitu dengan 

membandingkan lalu menganalisis persamaan dan perbedaan makna maupun 

penggunaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi-.  

Langkah-langkah analisis data: 

1) Menyajikan contoh kalimat yang mengandung kosakata yang dibubuhi 

salah satu settougo fu-, mu-, hi-, dan mi-.  

2) Mengklasifikasikan makna, penggunaan, persamaan dan perbedaan 

settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dalam contoh kalimat tersebut. 

3) Mengganti settougo yang satu dengan yang lainnya, kemudian mencari 

ada tidaknya makna dari kosakata yang settougo-nya telah diganti tersebut 

dalam kamus. 

4) Memasukkan kosakata yang settougo-nya telah diganti itu ke dalam 

contoh kalimat awal dan kemudian memadankan maknanya, yaitu dapat 

saling menggantikan atau tidaknya kosakata yang mengandung settougo 

tersebut satu sama lain. 

5) Menganalisis dan kemudian mendeskripsikan penggunaan settougo fu-, 

mu-, hi- dan mi- berdasarkan makna, persamaan dan perbedaannya, juga 

fungsinya dalam kalimat. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Makna Settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- 

Settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- dalam bahasa Jepang termasuk ke dalam 

setsuji  yang menyatakan penyangkalan atau penidakan (negasi). Settougo fu- 

memiliki makna “tidak…”, “tanpa…” atau “…yang buruk/tidak baik”. 

Settougo mu- menyatakan arti “tidak/tidak memiliki…” atau “tanpa…”. 

Settougo hi- menyatakan arti “tidak…”, “tanpa…”, atau  “non/bukan…”. 

Settougo mi- memiliki makna “tidak…”, “belum…” atau “kurang…”.  

 

4.2 Deskripsi Makna dan Penggunaan Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

Dari beberapa kalimat yang mengandung settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

yang ditemukan dalam berbagai sumber data, diambil sebanyak 53 kalimat 

yang dianggap telah mewakili contoh-contoh kalimat yang ditemukan dalam 

sumber data. Ke-53 kalimat tersebut terdiri dari contoh kalimat yang 

mengandung kosakata yang dibubuhi settougo fu- sebanyak 14 kalimat, 

contoh kalimat yang mengandung settougo mu- sebanyak 15 kalimat, contoh 

kalimat yang mengandung settougo hi- sebanyak 14 kalimat dan contoh 

kalimat yang mengandung settougo mi- sebanyak 10 kalimat. Selanjutnya 

pembahasan mengenai makna dan penggunaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

dalam contoh-contoh kalimat tersebut adalah sebagai berikut:  
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4.2.1  Makna dan Penggunaan Settougo fu- 

 (1) この町は交通が不便である。 

Kono machi wa koutsuu ga fuben de aru.  

Lalu lintas di kota ini tidak praktis. 

(Chukyuu Nihongo Youten Seiri Pointo 20, hal. 40)  

a. Makna  

Huruf kanji ben yang dilekati oleh settougo fu- dalam kalimat tersebut 

bermakna „kemudahan‟, kemudian setelah dibubuhi settougo fu- 

menjadi fuben maknanya berubah menjadi „tidak praktis‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (1) merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

melekat pada satu huruf kanji.  

- Huruf kanji yang mengikuti settougo fu-, yaitu ben menunjukkan 

kata benda abstrak yang menyerupai kata sifat. Kemudian setelah 

dibubuhi settougo fu- menjadi fuben, jenis katanya berubah menjadi 

kata sifat na.  

- Fungsi kata fuben dalam kalimat tersebut adalah sebagai predikat, 

karena dalam penggunaannya kata fuben diikuti oleh da atau de aru. 

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (1) tidak dapat digantikan oleh 

settougo mu-, hi- dan mi-.  

(2)  現象文は不定疑問表現を持たない。 

Genshoubun wa futei gimon hyougen o motanai.  

Kalimat mengenai kejadian tidak mengandung ungkapan pertanyaan yang 

tidak pasti.  
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(Nihongaku to Nihongokyouiku, hal. 112) 

a. Makna  

Huruf kanji tei yang mengikuti settougo fu- dalam kalimat (2) 

bermakna „kepastian‟, setelah dibubuhi settougo fu- menjadi futei 

maknanya berubah menjadi „tidak pasti/ketidakpastian‟. 

b. Penggunaan  

- Kalimat (2) juga merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

dilekati oleh satu huruf kanji.  

- Huruf kanji yang mengikuti settougo fu-, yaitu tei menunjukkan kata 

benda abstrak. Lalu setelah dibubuhi settougo fu- menjadi futei, jenis 

katanya berubah menjadi kata benda abstrak yang menyerupai kata 

sifat.  

- Kata futei  dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai kata keterangan, 

karena penggunaan kata futei diletakkan sebelum kata benda yang 

menjadi objek kalimat. 

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat tersebut dapat digantikan 

dengan settougo mi-, yaitu menjadi mitei. Akan tetapi maknanya 

berubah menjadi „belum diputuskan/menggantung‟.  

(3) 主体 B の無意識．不干渉要因。 

Shutai B no muishiki, fukanshou youin. 

Ketidaksadaran dan tanpa campur tangan penyebab utama subjek kalimat 

B.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 155) 
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a. Makna  

Kata dasar kanshou yang mengikuti settougo fu- dalam kalimat (3) 

bermakna „campur tangan/gangguan‟, kemudian setelah dibubuhi 

settougo fu- menjadi fukanshou, maknanya berubah menjadi „tanpa 

campur tangan‟.  

b. Penggunaan 

- Kalimat (3) merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

dilekati oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar kanshou yang mengikuti settougo fu- adalah kata benda 

abstrak. Kemudian setelah dibubuhi settouo fu- menjadi fukanshou, 

jenis katanya berubah menjadi kata sifat na.  

- Kata fukanshou dalam kalimat (3) berfungsi sebagai kata keterangan 

karena penggunaannya dalam kalimat tersebut diletakkan sebelum 

kata benda.  

c. Penggunaan settougo fu-  dalam kalimat tersebut dapat saling 

menggantikan dengan settougo mu-, yaitu menjadi mukanshou yang 

juga berarti „tanpa campur tangan‟. 

 (4)  人がいるのかいないのか不明な場面である。 

Hito ga iru no ka inai no ka fumei na bamen de aru.  

Situasi yang tidak jelas ada atau tidaknya orang. 

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 321) 

a. Makna  

Huruf kanji mei yang mengikuti settougo fu- dalam kalimat (4) 

memiliki makna „keadaan yang jernih; terang; jelas‟. Setelah dibubuhi 

settougo fu- menjadi fumei, maknanya berubah menjadi „tidak jelas‟.  
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b. Penggunaan  

- Kalimat (4) merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

dilekati oleh satu huruf kanji.  

- Huruf kanji mei yang melekat pada settougo fu- adalah kata benda 

abstrak. Setelah dibubuhi settougo fu- yaitu fumei, jenis katanya 

berubah menjadi kata sifat na.  

- Fungsi kata fumei  dalam kalimat (4) adalah sebagai predikat, karena 

kata fumei tersebut diikuti na dan menunjukkan apa yang terjadi 

pada objek kalimat.  

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (4) dapat digantikan oleh 

settougo mu- dan mi-, akan tetapi maknanya berubah. Apabila dibubuhi 

settougo mu-, yaitu mumei, maknanya berubah menjadi 

„kegelapan/ilusi‟. Sedangkan apabila dibubuhi settougo mi-, yaitu 

mimei, maknanya menjadi „awal fajar/ pagi sekali‟.  

 (5)  僕の不満のことばに、こんどはお母さんがたすけ舟をだしてくれた。  

Boku no fuman no kotoba ni, kondo wa okaasan ga tasuke bune o dashite 

kureta.  

Kali ini ibu memberikan bantuan setelah mendengar ungkapan 

ketidakpuasanku.  

(Intaanetto wa Meitantei, hal.28) 

a. Makna  

Huruf kanji man yang melekati settougo fu- dalam kalimat (5) 

bermakna „penuh, cukup‟. Setelah dibubuhi settougo fu- menjadi fuman 

maknanya berubah menjadi „ketidakpuasan‟.  
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b. Penggunaan  

- Kalimat (5) merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang juga 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Huruf kanji man yang dibubuhi oleh settougo fu- dalam kalimat 

tersebut berupa kata sifat na. Lalu setelah ditambahkan settougo fu- 

menjadi fuman, jenis katanya berubah menjadi kata benda yang 

menyerupai kata sifat.  

- Fungsi kata fuman dalam kalimat (5) adalah sebagai kata keterangan, 

karena kata fuman menjelaskan objek kalimat. 

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (5) dapat digantikan settougo 

mi-, dan maknanya berubah menjadi „kurang dari/ di bawah‟.  

(6)【ジャイアンツトは死ぬ】たしかに、不気味な書きこみである。 

„Jaiantsuto wa shinu‟ tashika ni, bukimi na kakikomi de aru. 

„Giants Mati‟, hal ini pasti menorehkan perasaan yang tidak 

menyenangkan. 

(Intaanetto wa Meitantei, hal. 144) 

a. Makna  

Kata dasar kimi yang dilekati oleh settougo fu- dalam kalimat (6) 

memiliki makna „perasaan, sentuhan, rasa‟. Kemudian setelah 

ditambahkan settougo fu- menjadi bukimi, maknanya berubah menjadi 

„perasaan yang tidak menyenangkan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (6) juga merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

dibubuhi oleh dua huruf kango.  
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- Kata dasar kimi yang dilekati oleh settougo fu- merupakan kata 

benda abstrak. Kemudian setelah ditambahkan settougo fu- menjadi 

bukimi, jenis katanya berubah menjadi kata sifat na.  

- Kata bukimi berfungsi sebagai kata keterangan, karena kata bukimi 

menerangkan objek kalimat (6).  

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (6) dapat saling menggantikan 

dengan settougo mu-. Selain memiliki makna yang sama yaitu 

„perasaan tidak senang/menyenangkan‟ cara bacanya pun tetap sama, 

yaitu bukimi.  

 (7)  面会の不可能が主題である。 

Menkai no fukanou ga shudai de aru.  

Ketidakmungkinan pertemuan itu adalah pokok pembicaraannya. 

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 17) 

a. Makna  

Kata dasar kanou yang mengikuti settougo fu- dalam kalimat (7) 

bermakna „kemungkinan‟. Kemudian setelah ditambahkan settougo fu- 

maknanya berubah menjadi „ketidakmungkinan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (7) merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

dilekati oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar kanou yang mengikuti settougo fu- merupakan kata benda 

abstrak. Lalu setelah dibubuhi settougo fu-menjadi fukanou, jenis 

katanya berubah menjadi kata benda abstrak yang menyerupai kata 

sifat.  
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- Kata fukanou dalam kalimat (7) berfungsi sebagai subjek, karena 

diletakkan sebelum partikel ga yang menunjukkan topik kalimat 

tersebut.  

c.  Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (7) tidak dapat digantikan oleh 

settougo mu-, hi- dan mi-.  

 (8)  事前研修のあるプログラムもありますが、決して、それ以外の用意

は不要、ということではありません。 

Jizen kenshuu no aru puroguramu mo arimasuga, kesshite, sore igai no 

youi wa fuyou, to iu koto de wa arimasen.  

Sebelumnya program yang ada pelatihannya juga ada, namun bukan 

berarti persiapan lainnya tidak dibutuhkan.  

(Nihongo The Monthly Nihongo, hal. 10) 

a. Makna  

Huruf kanji you yang melekati settougo fu- dalam kalimat (8) bermakna 

„kebutuhan, tujuan, intisari‟. Kemudian setelah dibubuhi settougo fu- 

menjadi fuyou, maknanya berubah menjadi „tidak perlu/tidak 

dibutuhkan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (8) juga merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji. 

- Huruf kanji you yang melekati settougo fu- menunjukkan jenis kata 

benda abstrak. Dan setelah dibubuhi settougo fu- menjadi fuyou, 

jenis katanya berubah menjadi kata sifat na.  
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- Dalam kalimat (8) fungsi kata fuyou adalah sebagai predikat, karena 

kata fuyou menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek kalimat 

yang terletak sebelum partikel wa.  

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (8) dapat digantikan oleh 

settougo mu-. Yaitu menjadi muyou, yang maknanya juga „tidak 

berguna/tidak perlu‟. 

 (9)  人から聞いた知識は不正確である。 

Hito kara kiita chishiki wa fuseikaku de aru.  

Informasi yang didengar dari orang lain itu tidak pasti.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 63) 

a. Makna  

Kata dasar seikaku yang melekati settougo fu- pada kalimat (9) 

bermakna „keeksakan; ketepatan; keaslian‟. Kemudian setelah dilekati 

settougo fu- menjadi fuseikaku, maknanya berubah menjadi 

„ketidakpastian/ketidaktepatan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (9) juga merupakan contoh penggunaan settougo fu- dilekati 

oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar seikaku yang dibubuhi settougo fu- merupakan kata benda 

abstrak. Kemudian setelah dibubuhi settoufo fu- menjadi fuseikaku, 

jenis katanya berubah menjadi kata benda abstrak yang menyerupai 

kata sifat.  

- Dalam kalimat (9) kata fuseikaku berfungsi sebagai predikat, karena 

menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek kalimatnya. 
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c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (9) tidak dapat digantikan oleh 

settougo mu-, hi- dan mi-.  

(10) このような文も、倒置の不自然さを感じさせない。 

Kono youna bun mo, touchi no fushizensa o kanjisasenai.  

Dalam kalimat seperti ini juga tidak terasa adanya ketidakwajaran pada 

kalimat inversi.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 98) 

a. Makna  

Kata dasar shizen yang mengikuti settougo fu- dalam kalimat (10) 

memiliki makna „alami/wajar‟. Namun setelah dilekatkan pada settougo 

fu-, yaitu menjadi fushizen, maknanya berubah menjadi 

„ketidakalamian/ketidakwajaran‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (10) juga merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar shizen yang mengikuti settougo fu- dalam kalimat (10) 

merupakan kata sifat na. Dan setelah dilekatkan pada settougo fu-, 

yaitu menjadi fushizen, jenis katanya berubah menjadi kata benda 

abstrak yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (10) ini, kata fushizen berfungsi sebagai objek, karena 

diletakkan sebelum partikel o.  

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (10) tidak dapat digantikan oleh 

settougo mu-, hi- dan mi-.  
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(11) 不完全とは思わない／非科学的とは言えない／反主流派ではない。 

Fukanzen to wa omowanai/ hikagakuteki to wa ienai/ hanshuryuuha dewa 

nai.  

Saya tidak berpikir bahwa ini tidak sempurna/ tidak bisa dikatakan tidak 

ilmiah/ bukan kebalikan fraksi utama.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 22) 

a. Makna  

Kata dasar kanzen yang melekat pada settougo fu- dalam kalimat (11) 

bermakna „kesempurnaan/kelengkapan‟. Setelah dibubuhi settougo fu-, 

menjadi fukanzen, maknanya berubah menjadi „ketidaksempurnaan‟. 

b. Penggunaan  

- Kalimat (11) juga merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar kanzen yang melekat pada settougo fu- merupakan kata 

benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo fu-, menjadi fukanzen, jenis 

katanya tetap menjadi kata benda abstrak.  

- Dalam kalimat (11) kata fukanzen berfungsi sebagai subjek kalimat, 

karena merupakan topik pembicaraan dalam kalimat.  

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (11) tidak dapat digantikan oleh 

settougo mu-, hi- dan mi-.  
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(12) 同じく「カイイン」についても、「開院」のほかに、「会員」「会

飲」「改印」「拐引」「海員」「解員」「誨淫」など多くの漢語の

同音語があって、聴覚によりコミュニケーションを図る話しことば

としては、不適当である。 

Onajiku “kai‟in” ni tsuite mo, “kai‟in” no hoka ni, “kai‟in”, “kai‟in”, 

“kai‟in”, “kai‟in”, “kai‟in”, “kai‟in”, “kai‟in” nado ooku no kango no 

douongo ga ate, chuukaku ni yori komyunikeishion o hakaru hanashi 

kotoba toshite wa, futekitou de aru.  

Sama halnya mengenai kata kai‟in, selain kai‟in yang berarti „pembukaan 

masa sidang parlemen‟, banyak terdapat huruf kango yang juga berbunyi 

kai‟in lainnya, misalnya ”kai‟in” (anggota perkumpulan), ”kai‟in” (acara 

minum), ”kai‟in” (penggantian segel), ”kai‟in” (menculik), ”kai‟in” 

(pelaut), ”kai‟in” (orang yang menjelaskan), ”kai‟in” (perintah tidak 

senonoh), dan lain-lain, sebagai ungkapan pembicaraan yang 

menggambarkan komunikasi berdasarkan indera pendengaran ini tidaklah 

tepat.  

(Nihongogaku o Manabu Hito no tame ni, hal. 107) 

a. Makna  

Kata dasar tekitou yang dibubuhi oleh settougo fu- dalam kalimat (12) 

memiliki makna „cocok, pantas, tepat‟. Kemudian setelah ditambahkan 

settougo fu- menjadi futekitou, maknanya berubah menjadi 

„ketidaktepatan/ ketidakcocokan‟. 
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b. Penggunaan  

- Kalimat (12) juga merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar tekitou yang dibubuhi oleh settougo fu- merupakan kata 

sifat na. Setelah dibubuhi settougo fu- menjadi futekitou jenis 

katanya berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (12) kata futekitou berfungsi sebagai predikat, karena 

menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. 

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (12) tidak dapat digantikan oleh 

settougo mu-, hi- dan mi-.  

 

(13) 初受験は不合格でしたが、講座修了後に受けた試験で合格できまし

た。 

Shojuken wa fugoukaku deshita ga, kouzashuuryougo ni uketa shiken de 

goukaku dekimashita.  

Saya tidak lulus pada ujian yang pertama, tapi saya bisa lulus pada ujian 

yang dilaksanakan setelah kursus selesai.  

a. Makna  

Kata dasar goukaku yang dilekati oleh settougo fu- bermakna „lulus 

ujian; memenuhi syarat‟. Dan setelah dibubuhi settougo fu-, menjadi 

fugoukaku, maknanya berubah menjadi „kegagalan(tidak lulus); 

diskualifikasi‟.  
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b. Penggunaan  

- Kalimat (13) juga merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar goukaku yang dibubuhi oleh settougo fu- merupakan kata 

benda abstrak yang menyerupai kata sifat. Dan setelah dibubuhi 

settougo fu-, menjadi fugoukaku, jenis katanya tetap menjadi kata 

benda yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (13), kata fugoukaku berfungsi sebagai predikat, 

karena menunjukkan apa yang terjadi pada subjek induk kalimat dan 

diikuti oleh kata da atau de aru.  

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (13) tidak dapat digantikan oleh 

settougo mu-, hi- dan mi-.  

 

 (14)ところで、日本語に不慣れな多くの外国人にとっては、複雑な表

現形式はまだ学習段階にあるため、これを自由に駆使することはで

きない。 

Tokoro de, nihongo ni funare na ooku no gaikokujin ni totte wa, 

fukuzatsuna hyougen keishiki wa mada gakushuu dankai ni aru tame, kore 

o jiyuu ni kushi suru koto wa dekinai.  

Kemudian, menurut kebanyakan orang asing yang tidak terbiasa dengan 

bahasa Jepang, mereka tidak bisa menggunakan bentuk ungkapan yang 

kompleks karena belum dipelajari.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 86) 
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a. Makna  

Kata nare yang dibubuhi settougo fu- dalam kalimat (14) bermakna 

„kebiasaan, keterampilan‟. Kemudian setelah dibubuhi settougo fu- 

menjadi funare, maknanya berubah menjadi „tidak terbiasa/tidak 

terampil‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (14) merupakan contoh penggunaan settougo fu- yang 

diikuti oleh sebuah kata wago.  

- Kata nare yang dibubuhi settougo fu- merupakan kata benda abstrak. 

Kemudian setelah dibubuhi settougo fu- menjadi funare, jenis 

katanya berubah menjadi kata sifat na.  

- Dalam kalimat (14) kata funare berfungsi sebagai kata keterangan, 

karena penggunaanya diikuti oleh partikel no.  

c. Penggunaan settougo fu- dalam kalimat (14) tidak dapat digantikan oleh 

settougo mu-, hi- dan mi-.   

  

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, penambahan settougo 

fu- pada suatu kata dasar akan menimbulkan makna penidakan terhadap kata 

dasar tersebut. Seperti dalam contoh kalimat (1) sampai dengan kalimat (14), 

settougo fu- memberikan makna „tidak…‟, „tanpa…‟ atau „…yang buruk‟ 

pada kata dasar yang ditambahkannya.  Dari contoh-contoh kalimat tersebut 

dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :  

 

 



45 
 

 

1) Berdasarkan jumlah huruf atau kata yang mengikutinya, kata dasar yang 

mengikuti settougo fu- dapat berupa:  

 Satu huruf kanji, misalnya kata fuben pada kalimat (1).  

 Kata dasar yang terdiri dari dua huruf kango, misalnya kata fukanshou 

dalam kalimat (3). 

 Kata dasar yang berupa wago, misalnya kata funare dalam kalimat (14).  

2) Berdasarkan jenis kata dasar yang mengikutinya, kata dasar yang 

mengikuti settougo fu- dapat berupa:  

 Kata benda abstrak, contohnya kata futei dalam kalimat (2) {contoh 

lainnya terdapat dalam kalimat (3), (4), (6), (7), (8), (9), (11), dan (14)}. 

Serta kata benda abstrak yang menyerupai kata sifat, contohnya kata 

fuben dalam kalimat (1) dan fugoukaku dalam kalimat (13).  

 Kata sifat na. misalnya kata fuman dalam kalimat (5) {contoh lainnya 

terdapat dalam kalimat (11) dan (12)}.  

3) Kata yang dibubuhi settougo fu- jenis katanya dapat berubah menjadi:  

 Kata benda abstrak yang menyerupai kata sifat, misalnya kata fukanou 

dalam kalimat (7) {contoh lainnya yaitu dalam kalimat (2), (5), (9), (10) 

dan (12)}.  

 Kata sifat na, misalnya kata fumei dalam kalimat (4) {contoh lainnya 

yaitu dalam kalimat (1), (3), (6), (8), dan (14)}.  

Namun, ada pula kata yang dibubuhi settougo fu- jenis katanya tidak 

berbeda dengan kata dasarnya. Misalnya kata fukanzen dalam kalimat (11)  

kata dasarnya merupakan kata benda abstrak, dan setelah dibubuhi settougo 
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fu- jenis katanya tetap merupakan kata benda abstrak. Juga kata fugoukaku 

dalam kalimat (13)  kata dasarnya merupakan kata benda abstrak yang 

menyerupai kata sifat dan setelah dibubuhi settougo fu- jenis katanya tetap 

menjadi kata benda abstrak yang menyerupai kata sifat.    

4) Kata yang dibubuhi settougo fu- dalam kalimat dapat berfungsi sebagai:  

 Subjek kalimat, misalnya dalam kalimat (7) dan (11): 

(7)  面会の不可能が主題である。 

(11) 不完全とは思わない／非科学的とは言えない／反主流派では

ない。 

 Predikat kalimat, misalnya dalam kalimat (1) {contoh lainnya dalam 

kalimat (4), (8), (9), (12) dan (13)} : 

(1) この町は交通が不便である。 

 Objek kalimat, misalnya dalam kalimat (10) : 

(10) このような文も、倒置の不自然さを感じさせない。 

 Keterangan, misalnya dalam kalimat (2) {contoh lainnya dalam kalimat 

(3), (5), (6) dan (14)} : 

(2) 現象文は不定疑問表現を持たない。  

5) Penggunaan settougo fu- dalam beberapa contoh kalimat tersebut dapat 

digantikan oleh settougo mu- dan mi-. Namun, apabila penggunaan settougo 

fu- tersebut digantikan ada yang makna katanya tetap, dan ada pula yang 

maknanya berubah. Misalnya, dalam kalimat (3), (6) dan (8) penggunaan 

settougo fu- dapat digantikan oleh settougo mu- dan makna katanya tetap 

sama. Sedangkan dalam kalimat (4) penggunaan settougo fu- juga dapat 
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digantikan oleh settougo mu-, tapi makna katanya berubah. Kemudian, dalam 

kalimat (2) dan (3), penggunaan settougo fu- dapat digantikan oleh settougo 

mi-, akan tetapi maknanya juga berubah.  

 

4.2.2 Makna dan Penggunaan Settougo mu- 

(15) 父の年ではもうスキーは無理だ。 

Chichi no toshi wa mou sukii wa muri da.  

Pada usia ayah seperti sekarang ini olahraga ski sudah tidak 

memungkinkan lagi.  

(Chuukyuu Nihongo Youten Seiri Pointo 20, hal 138) 

a. Makna  

Huruf kanji ri yang dilekati oleh settougo mu- dalam kalimat (15) 

mengandung makna „alasan‟. Setelah dibubuhi settougo mu-, menjadi 

muri, maknanya berubah menjadi „tidak beralasan/tidak mungkin‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (15) merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Kanji ri yang dibubuhi settougo mu- merupakan kata benda abstrak. 

Setelah dibubuhi settougo mu-, menjadi muri, jenis katanya berubah 

menjadi kata benda benda abstrak yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (15), kata muri berfungsi sebagai predikat, karena 

penggunaanya diikuti oleh da.  

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (15) dapat digantikan oleh 

settougo fu- dan hi-. Apabila digantikan oleh settougo fu-, menjadi furi 
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maknanya tetap yaitu „tidak masuk akal/mustahil‟. Sedangkan apabila 

digantikan oleh settougo hi-, menjadi hiri, maknanya berubah menjadi 

„kemustahilan‟.  

(16) これは、日本語教育に文法的知識は無用であるという意ではない。 

Kore wa, nihongo kyouiku ni bunpouteki chishiki wa muyou de aru to iu 

dewanai.  

Ini bukan berarti bahwa pengetahuan mengenai tatabahasa dalam 

pengajaran bahasa Jepang tidak berguna.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 3) 

a. Makna  

Huruf kanji you yang dibubuhi settougo mu- dalam kalimat (16) 

bermakna „pemakaian, penggunaan, fungsi‟. Kemudian setelah 

dibubuhi settougo mu- menjadi muyou, maknanya berubah menjadi 

„tidak berguna‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (16) merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Kanji you yang dibubuhi settougo mu- merupakan kata benda abstrak. 

Kemudian setelah dibubuhi settougo mu- menjadi muyou, jenis 

katanya berubah menjadi kata benda abstrak yang menyerupai kata 

sifat.  

- Dalam kalimat (16) fungsi kata muyou adalah sebagai predikat, 

karena menjelaskan apa yang terjadi pada subjek kalimat. 
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c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (16) dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, yaitu fuyou dan maknanya tetap 

menjadi „tidak berguna‟.  

(17) この用法は「パリの町を流れるセータ川」のように無意志性の運動

も理れる。 

Kono youhou wa “Pari no machi o nagareru Seeta kawa” no youni 

muishisei no undou mo kotowareru.  

Penggunaannya seperti dalam kalimat “ Sungai Seeta yang mengalir di 

kota Paris” yang menjelaskan gerak yang terjadi juga tanpa kemauan.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 192) 

a. Makna  

Kata dasar ishisei yang mengikuti settougo mu- dalam kalimat (17) 

bermakna „kemauan, pikiran, keinginan‟. Kemudian setelah dibubuhi 

settougo mu-, yaitu menjadi muishisei, maknanya berubah menjadi 

„tidak memiliki kemauan/ tanpa kemauan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (17) merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

diikuti oleh 3 huruf kango.  

- Kata dasar ishisei yang dilekati settougo mu- merupakan kata benda 

abstrak. Setelah dibubuhi settougo mu-, yaitu menjadi muishisei, 

jenis katanya berubah menjadi kata benda abstrak yang menyerupai 

kata sifat.  
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- Dalam kalimat (17), kata muishisei berfungsi sebagai kata 

keterangan, karena diikuti oleh partikel no dan menerangkan objek 

kalimat.  

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (17) dapat digantikan oleh 

settougo fu-, yaitu fuishiki, akan tetapi maknanya berubah menjadi 

„ketidakterdugaan‟.  

(18) ふたりはまた無言で 56 間来た。 

Futari wa mata mugon de gojuu roku ken kita.  

Kemudian kedua orang itu datang tanpa mengatakan apapun dalam jarak 

sekitar 100 meter.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 56) 

a. Makna  

Huruf kanji gon/gen yang dilekati oleh settougo mu- bermakna 

„ungkapan, kata, pernyataan‟.  Setelah dibubuhi settougo mu- menjadi 

mugon, maknanya berubah menjadi „diam/ tidak mengatakan apapun‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (18) merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Kanji gon/gen merupakan kata benda abstrak. Setelah dibubuhi 

settougo mu- menjadi mugon, jenis katanya berubah menjadi kata 

benda yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (18), kata mugon berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan predikat.  
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c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (18) dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, yaitu menjadi fugen yang maknanya 

„diam/ tiak bicara‟.  

(19) アルコール度数 35 度、無味・無臭・透明の酒。 

Arukooru dosuu 35do, mumi, mushuu, toumei no sake. 

Sake dengan kadar alkohol setingkat 35, tidak berasa, tidak berbau dan 

bening.  

(Nihongo Jaanaru, hal. 67)  

a. Makna  

Huruf kanji mi- yang dilekati oleh settougo mu- mengandung makna 

„rasa‟. Setelah dibubuhi settougo mu- menjadi mumi, maknanya 

berubah menjadi „tidak berasa/hambar‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (19) merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

dilekati oleh satu huruf kanji.  

- Kanji mi- yang dilekati oleh settougo mu- merupakan kata benda 

abstrak. Kemudian setelah ditambahkan settougo mu- menjadi mumi, 

jenis katanya berubah menjadi kata sifat na.  

- Fungsi kata mumi dalam kalimat (19) adalah sebagai kata keterangan, 

karena menerangkan subjek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (19) dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, yaitu menjadi fumi. Namun apabila 

penggunaannya digantikan, makna yang ditimbulkan bisa tetap menjadi 
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„tidak berasa‟, bisa juga berubah menjadi „rasa tidak 

suka/ketidakenakan‟.  

(20) 無名の一市民にすぎない私に何ができるというの。 

Mumei no ichi shimin ni suginai watashi ni nani ga dekiru no? 

Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penduduk kota tidak jelas seperti 

saya?  

(Chuukyuu Nihongo Youten Seiri Pointo 20, hal. 109) 

a. Makna 

Huruf kanji mei yang dibubuhi settougo mu- dalam kalimat (20) 

mengandung makna „terkenal/ternama‟. Dan setelah dibubuhi settougo 

mu- menjadi mumei, maknanya berubah menjadi „tanpa nama/tidak 

terkenal, tidak jelas‟.  

b. Penggunaan  

- Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (20) juga diikuti oleh satu 

huruf kanji.  

- Kanji mei yang dibubuhi settougo mu- merupakan kata sifat. Setelah 

dibubuhi settougo mu- menjadi mumei, jenis katanya tetap menjadi 

kata sifat na.  

- Dalam kalimat (20), kata mumei berfungsi sebagai kata keterangan, 

karena diikuti oleh partikel no dan menerangkan objek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (20) tidak bisa digantikan oleh 

settougo fu-, hi- dan mi-.  
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(21) 若い時分はずいぶんと無茶をしたものだ。 

Wakai jibun wa zuibun to mucha o shita mono da.  

Sewaktu muda saya banyak melakukan hal yang tidak karuan.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 392) 

a. Makna  

Huruf kanji cha yang dibubuhi settougo mu- dalam kalimat (21) 

bermakna „teh; warna coklat muda‟. Setelah dibubuhi settougo mu- 

menjadi mucha, maknanya berubah menjadi „tidak karuan/tidak masuk 

akal‟.  

b. Penggunaan  

- Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (21) diikuti oleh satu huruf 

kanji.  

- Kanji cha yang mengikuti settougo mu- merupakan kata benda 

abstrak yang menyerupai kata sifat. Kemudian setelah dilekatkan 

settougo mu-, menjadi mucha, jenis katanya tetap menjadi kata 

benda abstrak yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (21), kata mucha berfungsi sebagai kata keterangan, 

karena menerangkan objek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (21) tidak dapat digantikan 

oleh settougo fu-, hi- dan mi-.  

(22) 以上、三つの調査は互いに無関係のものではない。 

Ijou, mitsu no chousa wa tagai ni mukankei no mono dewa nai.  

Seperti yang telah disebutkan di atas, ketiga penelitian tersebut bukan 

merupakan hal yang tidak saling berhubungan.  
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(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 282) 

a. Makna  

Kata dasar kankei yang melekat pada settougo mu- dalam kalimat (22) 

berarti „hubungan/kaitan‟. Setelah dibubuhi settougo mu- yaitu menjadi 

mukankei, maknanya berubah menjadi „tidak berhubungan/ tidak ada 

kaitannya‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (22) merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar kankei yang melekat pada settougo mu- tersebut 

merupakan kata benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo mu- yaitu 

menjadi mukankei, jenis katanya berubah menjadi kata sifat na.  

- Dalam kalimat (22), kata mukankei berfungsi sebagai kata 

keterangan yang menerangkan objek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (22) tidak bisa digantikan oleh 

settougo fu-, hi- dan mi-.  

(23) だから主題を欠く解説にも結構意味がありえるが、解説を欠く主題

は全く無意味である。 

Dakara shudai o kaku kaisetsu ni mo kekkou imi ga arieru ga, kaisetsu o 

kaku shudai wa mattaku muimi de aru.  

Oleh karena itu, pada penjelasan yang menghilangkan subjek pun masih 

memungkinkan adanya arti. Tapi subjek yang menghilangkan penjelasan 

sama sekali tidak bermakna.  

(Nihongogaku no Manabu Hito no tame ni, hal. 34) 
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a. Makna  

Kata dasar imi yang mengikuti settougo mu- dalam kalimat (23) 

bermakna „arti/makna‟. Setelah dibubuhi settougo mu- menjadi muimi, 

maknanya berubah menjadi „tidak berarti/bermakna, tanpa arti‟.  

 

b. Penggunaan  

- Kalimat (23) juga merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

dibubuhi oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar imi yang mengikuti settougo mu- merupakan kata benda 

abstrak. Setelah dibubuhi settougo mu- menjadi muimi, jenis katanya 

berubah menjadi kata benda abstrak yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (23) kata muimi berfungsi sebagai predikat, karena 

menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek anak kalimat.  

(24) 無個性なまま、永遠の自分探しを続ける旅人。 

Mukoseina mama, eien no jibun sagashi o tsuzukeru tabijin. 

Selamanya melanjutkan perjalanan mencari jati dirinya sendiri, begitulah 

orang yang tidak berkepribadian.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 8) 

a. Makna  

Kata dasar kosei yang mengikuti settougo mu- dalam kalimat (24) 

bermakna „kepribadian/individualitas/keistimewaan‟. Setelah dibubuhi 

settougo mu- menjadi mukosei, maknanya berubah menjadi „tidak 

berkepribadian/tidak istimewa‟.  

b. Penggunaan  

- Dalam kalimat (24) penggunaan settougo mu- juga diikuti oleh dua 

huruf kango. 
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- Kata dasar kosei yang mengikuti settougo mu- merupakan kata benda 

yang menyerupai kata sifat. Setelah dibubuhi settougo mu- menjadi 

mukosei, jenis katanya berubah menjadi kata sifat na.  

- Dalam kalimat (24) kata mukosei berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan subjek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (24) tidak dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, hi- dan mi-.   

(25) 利率はおおむね年 0,5%以下で、無利子融資も増えている。 

Riritsu wa oomune toshi 0,5% ika de, murishi yuushi mo fuete iru.  

Akibat suku bunga yang kurang dari 0,5% pada pertengahan tahun, 

pembiayaan tanpa bunga pun meningkat.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 27) 

a. Makna  

Kata dasar rishi yang mengikuti settougo mu- memiliki makna 

„laba/keuntungan‟. Setelah dibubuhi settougo mu-, menjadi murishi, 

maknanya berubah menjadi „tanpa bunga/ deposit‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (25) juga merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar rishi yang mengikuti settougo mu- merupakan kata benda 

abstrak. Setelah dibubuhi settougo mu-, menjadi murishi, jenis 

katanya berubah menjadi kata sifat na.  

- Dalam kalimat (25), kata murishi berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan subjek anak kalimat.  
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c.  Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (25) tidak dapat digantikan 

oleh settougo fu-, hi- dan mi-.  

(26) 日本は相手ゴール前に攻め込む回数で上回ったが、無得点に終わっ

た。 

Nihon wa aite gooru mae ni semekomu kaisuu de uwamawatta ga, 

mutokuten ni owatta.  

Jepang telah menyerang gawang lawan secara terus-menerus, namun 

pertandingan berakhir tanpa skor.  

( The Daily Jakarta Shinbun, 25/5/2010, hal. 6 ) 

a. Makna  

Kata dasar tokuten yang mengikuti settougo mu- dalam kalimat (26) 

mengandung makna „nilai/jumlah‟. Kemudian setelah dibubuhi 

settougo mu-, menjadi mutokuten, makna katanya berubah menjadi 

„tanpa skor/ tanpa nilai‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (26) merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar tokuten yang mengikuti settougo mu- dalam kalimat (26) 

merupakan kata benda abstrak. Kemudian setelah dibubuhi settougo 

mu-, menjadi mutokuten, jenis katanya berubah menjadi kata benda 

yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (26), kata mutokuten berfungsi sebagai kata 

keterangan, karena diikuti oleh partikel ni dan menerangkan predikat.   

(27) 連勝は狙ってできるものではないので、無意識でやる。 
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Renshou wa neratte dekiru mono dewa nai no de, muishiki de yaru. 

Karena rangkaian kemenangan bukanlah hal yang diincar, maka saya 

melakukannya secara tidak sadar.  

(The Daily Jakarta Shinbun, 25/5/2010, hal. 6 ) 

a. Makna  

Kata dasar ishiki yang dilekati settougo mu- dalam kalimat (27) 

memiliki makna „kesadaran‟. Setelah ditambahkan settougo mu- 

menjadi muishiki, maknanya berubah menjadi „tidak sadar‟.  

b. Penggunaan  

- Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (27) juga merupakan 

contoh penggunaan settougo mu-  yang diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar ishiki merupakan kata benda abstrak. Setelah 

ditambahkan settougo mu- menjadi muishiki, jenis katanya berubah 

menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (27), kata muishiki berfungsi sebagai kata keterangan 

karena diikuti oleh partikel de dan menerangkan predikat.  

c. Settougo mu- dalam kalimat (27) tidak bisa digantikan oleh settougo fu-, 

hi- dan mi-. 

(28) 素直で無邪気な中国の子どもたち。 

Sunao de mujakina Chuugoku no kodomotachi.  

Anak-anak berkebangsaan China yang penurut dan tak berdosa.  

(Nihongo The Monthly Nihongo, hal. 5) 
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a. Makna  

Kata dasar jaki yang dibubuhi settougo mu- dalam kalimat (28) 

bermakna „kebencian/kedengkian/kejahatan‟. Setelah dibubuhi settougo 

mu-, menjadi mujaki, maknanya menjadi „tak berdosa/ tanpa dosa‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (28) juga merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar jaki merupakan kata benda abstrak. Setelah dibubuhi 

settougo mu-, menjadi mujaki, jenis katanya berubah menjadi kata 

sifat na.  

- Dalam kalimat (28) kata mujaki berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan subjek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (28) tidak dapat saling 

menngantikan dengan settougo fu-, hi- dan mi-.  

(29) 四日以上経ったら無効とする。 

Yokka ijou hettara mukou to suru.  

Kalau lebih dari tanggal 4 maka akan tidak berlaku.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 492) 

a. Makna  

Huruf kanji kou yang mengikuti settougo mu- dalam kalimat (29) 

mengandung makna „kemanjuran, efisiensi‟. Dan setelah dibubuhi 

settougo mu- menjadi mukou, maknanya berubah menjadi „tidak 

berlaku‟.  
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b. Penggunaan  

- Kalimat (29) merupakan contoh penggunaan settougo mu- yang 

dilekati oleh satu huruf kanji.  

- Kata dasar kou yang mengikuti settougo mu- merupakan kata benda 

abstrak. Setelah dibubuhi settougo mu- menjadi mukou, jenis katanya 

berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (29) kata mukou berfungsi sebagai predikat, karena 

menerangkan apa yang terjadi pada subjek kalimat. 

c. Penggunaan settougo mu- dalam kalimat (29) tidak dapat digantikan 

oleh settougo fu-, hi- dan mi-.  

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penambahan settougo mu- 

pada kata dasar dalam suatu kalimat, dapat memberikan makna penidakan 

pada kata dasar tersebut. Kalimat (15) sampai dengan (29) merupakan contoh 

penggunaan settougo mu- yang menimbulkan makna „tidak…‟ dan „tidak 

memiliki/tanpa…‟ pada kata dasarnya. Dari contoh-contoh kalimat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa:  

1) Berdasarkan jumlah huruf atau kata yang mengikutinya, kata dasar yang 

mengikuti settougo mu- dapat berupa:  

 Satu huruf kanji. Misalnya, kata muri dalam kalimat (15).  

 Kata dasar yang terdiri dari dua huruf kango. Misalnya, kata mukankei 

dalam kalimat (22). 
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 Kata dasar yang terdiri dari tiga huruf kango. Misalnya, kata muishisei 

dalam kalimat (17). 

2) Berdasarkan jenis kata dasar yang mengikutinya, kata dasar yang 

mengikuti settougo mu- dapat berupa:  

 Kata benda abstrak, contohnya kata muyou dalam kalimat (16) {contoh 

lainnya dalam kalimat (15), (17), (18), (19), (22), (23), (25), (26), (28) 

dan (29)}. Serta kata benda abstrak yang menyerupai kata sifat, 

contohnya kata mucha dalam kalimat (21) dan mukosei dalam kalimat 

(24).  

 Kata sifat na. misalnya kata mumei dalam kalimat (20).  

3) Kata yang dibubuhi settougo mu- jenis katanya dapat berubah menjadi:  

 Kata benda yang menyerupai kata sifat. Misalnya, kata muishisei dalam 

kalimat (17) {contoh lainnya dalam kalimat (15), (16), (18), (23), (26), 

(27) dan (29)}.  

 Kata sifat na. Misalnya, kata mumi dalam kalimat (19) {contoh lainnya 

dalam kalimat (22), (24), (25) dan (28)}.  

Namun, ada pula kata yang sudah dibubuhi settougo mu- jenis katanya 

tetap dan tidak berbeda dengan kata dasarnya. Misalnya dalam kalimat (20) 

dan (21). Dalam kalimat (20) kata dasarnya merupakan kata sifat dan setelah 

ditambahkan settougo mu-, jenis katanya juga tetap menjadi kata sifat. Dalam 

kalimat (21), kata dasarnya merupakan kata benda yang menyerupai kata sifat, 

dan setelah dibubuhi settougo mu- pun jenis katanya tetap merupakan kata 

benda yang menyerupai kata sifat.  
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4) Kata yang dibubuhi settougo mu- dalam kalimat dapat berfungsi sebagai:  

 Predikat kalimat, misalnya dalam kalimat (15) {contoh lainnya dalam 

kalimat (16), (23) dan (24)} : 

(15) 父の年ではもうスキーは無理だ。  

 Kata keterangan, misalnya dalam kalimat (18) {contoh lainnya dalam 

kalimat (17), (19), (20), (21), (22), (25), (26), (27), (28) dan (29)} : 

(18) ふたりはまた無言で 56 間来た。  

5) Penggunaan settougo mu- dalam beberapa contoh kalimat tersebut dapat 

digantikan oleh settougo fu- dan hi-. Seperti halnya dalam penggunaan 

settougo fu-, penggantian settougo mu- dengan settougo lain dalam 

penggunaannya dapat menimbulkan perubahan makna dan ada pula yang 

tidak menimbulkan perubahan makna terhadap kata yang dibentuknya. 

Misalnya pada contoh kalimat (16) dan (18), penggunaan  settougo mu- 

dapat saling menggantikan dengan settougo fu- tanpa menimbulkan 

perubahan makna katanya. Pada contoh kalimat (15), (17) dan (19), 

penggunaan settougo mu- juga dapat digantikan oleh settougo fu-, akan 

tetapi makna katanya berubah. Selain itu, penggunaan settougo mu- juga 

dapat digantikan oleh settougo hi-, tapi penggantian ini juga menimbulkan 

perubahan makna pada kata bentukannya, misalnya pada contoh kalimat 

(15).  
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4.2.3 Makna dan Penggunaan Settougo hi- 

(30) 非科学的とは言えない。 

Hikagakuteki to wa ienai.  

Hal ini tidak bisa dikatakan tidak ilmiah.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 22) 

a. Makna  

Kata dasar kagakuteki yang mengikuti settougo hi- dalam kalimat (30) 

bermakna „ilmiah‟. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi hikagakuteki, 

maknanya berubah menjadi „tidak ilmiah‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (30) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh tiga huruf kango. 

- Kata dasar kagakuteki yang mengikuti settougo hi- merupakan kata 

sifat. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi hikagakuteki, jenis 

katanya berubah menjadi kata benda abstrak.  

- Dalam kalimat (30), kata hikagakuteki berfungsi sebagai subjek 

karena terletak sebelum partikel wa yang menunjukkan topik 

pembicaraan.  

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (30) tidak dapat digantikan oleh 

settougo fu-, mu- dan mi-.  

(31)「~と」には、このような動作の継続を表す働きがあるが、これは

非条件接続である。 

“~to” ni wa, kono youna dousa no keizoku o arawasu hataraki ga aru ga, 

kore wa hijouken setsuzoku de aru.  
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Pada “~to”, terdapat fungsi yang menjelaskan kelanjutan perbuatan seperti 

ini, tapi merupakan hubungan tanpa syarat.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 89) 

a. Makna  

Kata dasar jouken yang mengikuti settougo hi- dalam kalimat (31) 

mengandung makna „syarat/ketentuan/keadaan‟. Setelah dibubuhi 

settougo hi- menjadi hijouken, makna katanya pun berubah menjadi 

„tanpa syarat/tidak bersyarat‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (31) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh dua huruf kango. 

- Kata dasar jouken yang mengikuti settougo hi- merupakan kata 

benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi hijouken, jenis 

katanya berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat. 

- Dalam kalimat (31), kata hijouken berfungsi sebagai kata keterangan, 

karena menerangkan kata benda yang mengikutinya. 

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (31) dapat digantikan oleh 

settougo mu-, yaitu menjadi mujouken dan maknanya tetap, yaitu „tidak 

bersyarat‟. 

(32) 非情の受身なら両者同じとなる。  

Hijou no ukemi nara ryousha onaji to naru.  

Dalam bentuk pasif tanpa perasaan keduanya sama.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 149) 
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a. Makna  

Huruf kanji jou dalam kalimat (32) mengandung makna „emosi/nafsu; 

cinta kasih; sifat manusia‟. Kemudian setelah ditambahkan settougo hi- 

menjadi hijou, maknanya berubah menjadi „tidak berperasaan/ tanpa 

perasaan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (32) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Kanji jou menunjukkan kata benda abstrak. Kemudian setelah 

ditambahkan settougo hi- menjadi hijou, jenis katanya berubah 

menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat. 

- Dalam kalimat (32) kata hijou berfungsi sebagai kata keterangan, 

karena penggunaannya diikuti oleh partikel no dan letaknya sebelum 

kata benda. 

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (32) dapat digantikan oleh 

settougo mu- menjadi mujou. Tapi artinya berubah menjadi 

„kekejaman/kebengisan‟. 

(33) 非情物を人格的に扱っているのである。 

Hijoubutsu o jinkakuteki ni atsukatte iru no de aru.  

Menjelaskan benda tidak berperasaan menurut kepribadian.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 157) 

a. Makna  

Kata dasar joubutsu yang melekat pada settougo hi- dalam kalimat (33) 

bermakna „sesuatu yang berperasaan‟. Setelah dibubuhi settougo hi- 

menjadi hijoubutsu, makna katanya berubah menjadi „benda yang tidak 

berperasaan‟. 
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b. Penggunaan  

- Kalimat (33) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh dua huruf kango. 

- Kata dasar joubutsu yang melekat pada settougo hi- merupakan kata 

benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi hijoubutsu, 

jenis katanya tetap. 

- Dalam kalimat (33), kata hijoubutsu berfungsi sebagai objek kalimat, 

karena diikuti oleh partikel o. 

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (33) tidak dapat digantikan oleh 

settougo fu-, mu- dan mi-.  

(34) その結果、非基本語彙の漸増と抽象語の増加を引き起こす。 

Sono kekka, hikihongoi no zenzou to chuushougo no zouka o hikiokosu.  

Hasilnya, menimbulkan peningkatan bahasa abstrak dan ungkapan tidak 

baku secara perlahan.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 477)  

a. Makna  

Kata dasar kihon goi yang dibubuhi settougo hi- dalam kalimat (34) 

bermakna „ungkapan baku/ingkapan dasar‟. Setelah dibubuhi settougo 

hi-, menjadi hikihongoi, maknanya berubah menjadi „ungkapan tidak 

baku‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (34) adalah contoh penggunaan settougo hi- yang diikuti 

oleh kata majemuk yang merupakan kango.  

- Kata dasar kihon goi yang dibubuhi settougo hi-merupakan kata 

benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo hi-, menjadi hikihongoi, 
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jenis katanya tetap menjadi kata benda abstrak, akan tetapi 

bentuknya bukan lagi merupakan kata majemuk, melainkan menjadi 

sebuah kata tunggal. 

- Dalam kalimat (34), kata hikihongoi berfungsi sebagai kata 

keterangan karena diikuti oleh partikel no dan menerangkan kata 

benda yang menjadi objek kalimat. 

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (34) tidak dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, mu- dan mi-.  

(35) 語の意味上の違いが文の意味に影響を及ぼし、意味的に非文となる

一つの例だとう思う。 

Go no imijou no chigai ga bun no imi ni eikyou o oyoboshi, imiteki ni 

hibun to naru hitotsu no rei da to omou. 

Perbedaan arti kata sebagai salah satu contoh faktor yang menyebabkan 

pengaruh pada makna kalimat, yang menjadikan sebuah kalimat menjadi 

bukan kalimat, jika dilihat dari segi maknanya.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 504) 

a. Makna  

Huruf kanji bun yang mengikuti settougo hi- dalam kalimat (35) 

mengandung makna „kalimat/ungkapan‟. Setelah ditambahkan settougo 

hi- menjadi hibun, Maknanya berubah menjadi „bukan kalimat/bukan 

ungkapan‟. 

b. Penggunaan  

- Kalimat (35) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  
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- Huruf kanji bun yang mengikuti settougo hi- merupakan kata benda 

abstrak. Setelah ditambahkan settougo hi- menjadi hibun, jenis 

katanya tetap menjadi kata benda abstrak.  

- Dalam kalimat (35), kata hibun berfungsi sebagai objek anak kalimat.  

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (35) dapat digantikan oleh 

settougo fu-, yaitu menjadi fubun, akan tetapi maknanya juga berubah 

menjadi „tak tertulis; tidak berpendidikan/buta huruf‟. 

(36) 直撃を受けているのが派遣などの非正規労働者。 

Chokugeki o ukete iru no ga haken nado no hiseiki roudousha.  

Yang mendapat dampak langsung adalah pengiriman buruh tidak 

resmi/illegal.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 3) 

a. Makna  

Kata dasar seiki yang melekat pada settougo hi- dalam kalimat (36) 

bermakna „legal, sah, resmi‟. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi 

hiseiki, maknanya menjadi „tidak resmi/tidak legal‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (36) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar seiki yang melekat pada settougo hi- merupakan kata sifat 

na. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi hiseiki, jenis katanya 

berubah menjadi kata benda abstrak yang menyerupai kata sifat.  

- Kata hiseiki dalam kalimat (36) berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan kata benda setelahnya.  
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c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (36) ini juga dapat digantikan 

oleh settougo fu-, yaitu menjadi fuseiki. Tapi maknanya juga berubah 

menjadi „ketidakteraturan‟.  

(37) 来年は非正社員から正社員にも人員削減が及ぶとの見方がある。 

Rainen wa hiseishain kara seishain ni mo jinin sakugen ga oyobu to no 

mikata ga aru.  

Ada pandangan bahwa tahun depan akan terjadi pengurangan 

pengangkatan pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 5) 

a. Makna 

Kata dasar yang mengikuti settougo hi-, yaitu seishain, bermakna 

„pegawai tetap‟. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi hiseishain, 

maknanya berubah menjadi „bukan pegawai tetap‟. 

b. Penggunaan  

- Kalimat (37) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh tiga huruf kango.  

- Kata dasar yang mengikuti settougo hi-, yaitu seishain merupakan 

kata benda konkret. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi hiseishain, 

jenis katanya tidak berubah.  

- Dalam kalimat (37), kata hiseishain berfungsi sebagai subjek anak 

kalimat.  

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (37) tidak dapat digantikan oleh 

settougo fu-, mu- dan mi-.  
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(38) 十二月下旬に中国政府などが保有する「非流通株」の売却が解禁さ

れる銘柄が増えるっことが嫌気され、売買は低調だった。 

Juunigatsu gejun ni Chuugoku seifu nado ga hoyuu suru “hiryuutsuushu” 

no baikyaku ga kaikin sareru meigara ga fueru koto ga iyaki sare, baibai 

wa hikuchou data.  

Pada 10 hari terakhir bulan Desember, pemerintah China dan lain-lain 

memerintahkan mencabut larangan penjualan kepemilikan saham non-

kontribusi. Hal ini mengakibatkan ketidaksukaan terhadap meningkatnya 

merek dagang dan menurunnya proses jual beli.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 7) 

a. Makna  

Kata dasar ryuutsuushu yang ditambahkan settougo hi- pada kalimat 

(38) bermakna „kontribusi saham‟. Setelah ditambahkan settougo hi- 

menjadi hiryuutsuushu, maknanya berubah menjadi „saham non-

kontribusi‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (38) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh tiga huruf kango. 

- Kata dasar ryuutsuushu yang ditambahkan settougo hi- merupakan 

kata benda abstrak. Setelah ditambahkan settougo hi- menjadi 

hiryuutsuushu, jenis katanya tidak berubah.  

- Dalam kalimat (38), kata hiryuutsuushu berfungsi sebagai kata 

keterangan karena diikuti oleh partikel no dan diletakkan sebelum 

kata benda.  
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c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (38) tidak dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, mu- dan mi-.  

(39) 出資額は非公表だが数億円規模とみられる。 

Shusshigaku wa hikouhyou da ga suuokuenkibo to mirareru.  

Jumlah investasinya tidak dipublikasikan, tapi dikatakan mencapai skala 

ratusan juta.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 11) 

a. Makna  

Kata dasar kouhyou yang melekat pada settougo hi- bermakna 

„pernyataan resmi‟. Setelah dibubuhi settougo hi-, menjadi hikouhyou, 

maknanya berubah menjadi „tidak dipublikasikan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (39) merupakan contoh penggunaan settougo hi-  yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar kouhyou yang melekat pada settougo hi-, merupakan kata 

benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo hi-, menjadi hikouhyou, 

jenis katanya berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata 

sifat. 

- Dalam kalimat (39), kata hikouhyou berfungsi sebagai predikat, 

karena diikuti oleh kata da. 

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (39) tidak dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, mu- dan mi-. 
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(40) 主力のサッシなど住宅・ビル用建材の販売が落ち込んだほか、非建

材のアルミ形材も不振だった。 

Shuryoku no sasshi nado juutaku, biru youkenzai no hanbai ga ochi konda 

hoka, hikenzai no arumi keizai mo fushin data. 

Selain jatuhnya penjualan bahan bangunan seperti bingkai jendela utama 

rumah dan gedung, bahan alumunium yang bukan merupakan bahan 

bangunan juga mengalami kemandekan.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 12) 

a. Makna  

Kata dasar kenzai yang melekat pada settougo hi- dalam kalimat (40) 

bermakna „bahan bangunan‟. Setelah ditambahkan settougo hi- menjadi 

hikenzai, maknanya pun berubah menjadi „bukan bahan bangunan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (40) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar kenzai yang melekat pada settougo hi- merupakan kata 

benda konkret. Setelah ditambahkan settougo hi- menjadi hikenzai, 

jenis katanya berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata 

sifat. 

- Dalam kalimat (40), kata hikenzai berfungsi sebagai kata keterangan 

karena penggunaannya diikuti oleh partikel no. 

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (40) tidak dapat saling 

menggantikan dengan settougo fu-, mu- dan mi-. 
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(41) 一般大豆、遺伝子非組み換え(non-GMO)大豆も続伸。 

Ippan oomame, idenshi hikumikae (non-GMO) oomame mo zokushin.  

Kedelai biasa dan kedelai non-modifikasi gen pun meningkat.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 15) 

a. Makna  

Kata dasar kumikae yang mengikuti settougo hi- dalam kalimat (41) 

bermakna „modifikasi‟. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi 

hikumikae, maknanya berubah menjadi „non-modifikasi‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (41) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh kosakata wago.  

- Kata dasar kumikae yang mengikuti settougo hi- merupakan kata 

benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi hikumikae, 

jenis katanya berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata 

sifat.  

- Dalam kalimat (41), kata hikumikae berfungsi sebagai kata 

keterangan yang menerangkan kata benda setelahnya.  

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (41) tidak dapat digantikan oleh 

settougo fu-, mu- dan mi-.  

(42) 非就業者を含めたのは就業時間のミスマッチについて総合的に見る

ためである。 

Hishuugyousha o fukumeta no wa shuugyou jikan no mismatchi ni tsuite 

sougouteki ni miru tame de aru.  
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Memasukkan pegawai yang bukan pekerja dimaksudkan untuk melihat  

ketidaksesuaian jam kerja secara keseluruhan.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 21) 

a. Makna  

Kata dasar shuugyousha yang mengikuti settougo hi- dalam kalimat 

(42) bermakna „orang yang melakukan pekerjaan‟. Kemudian setelah 

dibubuhi settougo hi- menjadi hishuugyousha, maknanya berubah 

menjadi „bukan pekerja‟. 

b. Penggunaan  

- Kalimat (42) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh tiga huruf kango. 

- Kata dasar shuugyousha yang mengikuti settougo hi- merupakan 

kata benda konkret. Setelah dibubuhi settougo hi- menjadi 

hishuugyousha, jenis katanya tidak berubah.  

- Dalam kalimat (42), kata hishuugyousha berfungsi sebagai objek, 

karena diikuti oleh partikel o. 

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (42) tidak dapat digantikan oleh 

settougo fu-, mu- dan mi-.  

(43) 非肺気流の調音法は別項に設けられている。 

Hihaikiryuu no chouonhou wa bekkou ni moukerarete iru. 

Cara pengaturan suara tanpa aliran udara paru-paru adalah dengan 

menyediakan jeda tersendiri.  

(Nihongogaku no Manabu Hito no tame ni, hal. 131) 
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a. Makna  

Kata dasar haikiryuu yang mengikuti settougo hi- dalam kalimat (43) 

bermakna „aliran udara paru-paru‟. Setelah dibubuhi settougo hi-, 

menjadi hihaikiryuu, maknanya berubah menjadi „tanpa aliran udara 

paru-paru‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (43) merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang 

diikuti oleh tiga huruf kango.  

- Kata dasar haikiryuu yang mengikuti settougo hi- merupakan kata 

benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo hi-, menjadi hihaikiryuu, 

jenis katanya berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata 

sifat.  

- Dalam kalimat (43), kata hihaikiryuu berfungsi sebagai kata 

keterangan, karena diikuti oleh partikel no. 

c. Penggunaan settougo hi- dalam kalimat (43) tidak dapat digantikan oleh 

settougo fu-, mu- dan mi-.  

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penambahan settougo hi- 

pada sebuah kata menimbulkan makna penidakan ataupun makna 

penolakan(kontra) terhadap kata dasarnya. Kalimat (30) sampai dengan (43) 

merupakan contoh penggunaan settougo hi- yang bermakna „tidak…‟, 

„tanpa…‟, dan „bukan/non-…‟. Dari contoh-contoh kalimat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa :  

1) Berdasarkan jumlah huruf atau kata yang mengikutinya, kata dasar yang 

mengikuti settougo hi- dapat berupa:  
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 Satu huruf kanji. Misalnya kata hijou dalam kalimat (32).  

 Kata dasar yang terdiri dari dua huruf kango. Misalnya kata hijouken 

dalam kalimat (31).  

 Kata dasar yang terdiri dari tiga huruf kango. Misalnya kata 

hikagakuteki dalam kalimat (30).  

 Kata dasar yang terdiri dari kata majemuk yang merupakan kango. 

Misalnya kihon goi dalam kalimat (34).  

 Kata dasar yang terdiri dari kosakata wago, misalnya kata kumikae 

dalam kalimat (41).  

2) Berdasarkan jenis kata dasar yang mengikutinya, kata dasar yang 

mengikuti settougo hi- dapat berupa:  

 Kata sifat na. Misalnya kata hikagakuteki dalam kalimat (30) dan 

hiseiki dalam kalimat (36).  

 Kata benda abstrak. Misalnya kata hijouken dalam kalimat (31) {contoh 

lainnya dalam kalimat (32), (33), (34), (35), (38), (39), (41) dan (43)}.  

 Kata benda konkret. Misalnya kata hiseishain dalam kalimat (37), 

{contoh lainnya dalam kalimat (40) dan (42)}.  

3) Kata yang dibubuhi settougo hi- jenis katanya dapat berubah menjadi:  

 Kata benda abstrak. Misalnya kata hikagakuteki dalam kalimat (30).  

 Kata benda yang menyerupai kata sifat. Misalnya kata hijou dalam 

kalimat (32) {contoh lainnya dalam kalimat (31), (36), (39), (40),  (41) 

dan (43)}.  
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Namun dalam beberapa contoh kalimat tersebut terdapat pula contoh 

penggunaan settougo hi- yang tidak mengubah jenis kata setelah 

penambahannya. Misalnya dalam kalimat (33), (34), (35) dan (38), kata 

dasarnya yang merupakan kata benda abstrak, setelah ditambahkan settougo 

hi- jenis katanya tetap menjadi kata benda abstrak. Kemudian dalam contoh 

kalimat (37) dan (42), kata dasarnya merupakan kata benda konkret dan 

setelah ditambahkan settougo hi-, jenis katanya pun tetap menjadi kata benda 

konkret.  

4) Kata yang dibubuhi settougo hi- dalam kalimat dapat berfungsi sebagai:  

 Subjek kalimat, misalnya dalam kalimat (30) dan (37) :  

(30) 不完全とは思わない／非科学的とは言えない／反主流派では

ない。 

(37) 来年は非正社員から正社員にも人員削減が及ぶとの見方があ

る。 

 Predikat kalimat, misalnya dalam kalimat (39) : 

(39) 出資額は非公表だが数億円規模とみられる。 

 Objek kalimat, misalnya dalam kalimat (33) {contoh lainnya dalam 

kalimat (35) dan (42)} :  

(33) 非情物を人格的に扱っているのである。  

 Kata keterangan, misalnya dalam kalimat (41) {contoh lainnya dalam 

kalimat (31), (32), (34), (36), (38), (40), dan (43)} :  

(41) 一般大豆、遺伝子非組み換え(non-GMO)大豆も続伸。  

5) Penggunaan settougo hi- dalam beberapa contoh kalimat tersebut dapat 

digantikan oleh settougo fu- dan mu-. Misalnya dalam kalimat (35) dan 

(36), penggunaan settougo hi- dapat digantikan oleh settougo fu-, akan 

tetapi apabila digantikan, makna katanya berubah. Begitu pula dalam 

contoh kalimat (32), penggunaan settougo hi- dapat digantikan oleh 



78 
 

 

settougo mu-, namun makna katanya pun berubah. Sedangkan dalam 

kalimat (31), penggunaan settougo hi- juga dapat saling menggantikan 

oleh settougo mu- tanpa mengubah makna katanya.  

 

4.2.4 Makna dan Penggunaan Settougo mi- 

(44) この道の向こうは未知の世界だ。 

Kono michi no mukou wa michi no sekai da. 

Sisi lain dari jalan ini adalah dunia yang belum diketahui.  

(Hatsuon, hal. 196) 

a. Makna  

Huruf kanji chi yang mengikuti settougo mi- dalam kalimat (44) 

mengandung makna „pengetahuan, kenalan‟. Setelah dibubuhi settougo 

mi-, maknanya berubah menjadi „hal yang belum diketahui‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (44) merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Kanji chi yang mengikuti settougo mi- merupakan kata benda 

abstrak. Kemudian setelah dibubuhi settougo mi-, menjadi michi, 

jenis katanya berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata 

sifat.  

- Dalam kalimat (44), kata michi berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan keadaan predikat.  
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c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (44) dapat digantikan oleh 

settougo mu-, menjadi muchi. Tapi maknanya berubah menjadi 

„kebodohan/kebutahurufan‟. 

(45) 判断未定の表現「疑問判断の表現」と言ってもいい。 

Handan mitei no hyougen (gimon handan no hyougen) to itte mo ii.  

Bisa juga disebut ungkapan keputusan yang belum pasti (ekspresi dari 

keputusan yang dipertanyakan).  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 237) 

a. Makna  

Huruf kanji tei yang mengikuti settougo mi- mengandung makna 

„kepastian‟. Dan setelah dibubuhi settougo mi- menjadi mitei, 

maknanya berubah menjadi „belum dipastikan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (45) merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Kanji tei yang dibubuhi settougo mi- merupakan kata benda abstrak. 

Dan setelah dibubuhi settougo mi- menjadi mitei, jenis katanya 

berubah menjadi kata benda yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (45), kata mitei berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan subjek kalimat. 

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (45) dapat digantikan oleh 

settougo fu-, menjadi futei. Namun, maknanya berubah menjadi 

„ketidakpastian‟. 
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(46) 今回の危機は未経験で未曽有のもの。 

Konkai no kiki wa mikeiken de misouyuu no mono.  

Krisis yang terjadi kali ini adalah sesuatu yang belum pernah ada dan 

belum pernah dialami.  

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 4) 

a. Makna  

Kata dasar keiken yang mengikuti settougo mi- dalam kalimat (46) 

bermakna „pengalaman‟. Setelah dibubuhi settougo mi- menjadi 

mikeiken, maknanya berubah menjadi „belum berpengalaman‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (46) merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh dua huruf kango. 

- Kata dasar keiken merupakan kata benda abstrak. Setelah dibubuhi 

settougo mi- menjadi mikeiken, jenis katanya berubah menjadi kata 

benda yang menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (46), kata mikeiken berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan objek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (46) dapat digantikan oleh 

settougo mu- menjadi mukeiken, akan tetapi maknanya berubah menjadi 

„tidak berpengalaman‟. 

(47) 被害者は「自校の児童生徒」が 41,5%で最多で、「（自校以外の）

18 歳未満」が 16,5% 「その他一般人」が 22%など。 

Higaisha wa „jikou no jidouseito‟ ga 41,5% de saita de, „(jikou igai no) 18 

sai miman‟ ga 16,5% „ sono hoka ippanjin‟ ga 22% nado.  
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Korban luka yang paling banyak adalah siswa remaja sekolah swasta 

sebanyak 41,5%, siswa sekolah lain yang berusia kurang dari 18 tahun 

berjumlah 16,5%,  dan lainnya sebanyak 22% orang.   

(Nihon Keizai Shinbun, hal. 30) 

a. Makna  

Huruf kanji man yang mengikuti settougo mi- dalam kalimat (47) 

mengandung makna „penuh, cukup, kebanggan‟. Setelah ditambahkan 

settougo mi-, menjadi miman, maknanya berubah menjadi „kurang 

dari/di bawah‟. 

b. Penggunaan  

- Kalimat (47) merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji. 

- Kanji man yang mengikuti settougo mi- merupakan kata benda yang 

menyerupai kata sifat. Kemudian setelah ditambahkan settougo mi-, 

menjadi miman, jenis katanya berubah menjadi kata benda abstrak.  

- Kata miman dalam kalimat (47) berfungsi sebagai subjek anak 

kalimat. 

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (47) dapat digantikan oleh 

settougo fu- menjadi fuman, akan tetapi maknanya berubah menjadi 

„rasa tidak puas/ tidak senang‟. 

 

(48)未払いの負債は今年の三月の時点で一兆六千億ルピアとなっている。 

Miharai no fusai wa kotoshi no sangatsu no jiten de icchou roku sen oku 

rupia to natte iru.  
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Hutang yang belum dibayar karena adanya kejadian bulan Maret tahun ini 

menjadi 1 triliun 600 milyar rupiah.  

(The Daily Jakarta Shinbun, 3/6/2010, hal. 1) 

a. Makna  

Kata dasar harai dalam kalimat (48) bermakna „pembayaran‟. Setelah 

dibubuhi settougo mi- menjadi miharai, maknanya pun berubah 

menjadi „belum/tidak dibayar‟. 

b. Penggunaan  

- Kalimat (48) merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh kosakata wago. 

- Kata dasar harai merupakan kata benda abstrak. Setelah dibubuhi 

settougo mi- menjadi miharai, jenis katanya berubah menjadi kata 

benda yang menyerupai kata sifat. 

- Dalam kalimat (48), kata miharai berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan subjek kalimat. 

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (48) dapat diganti dengan 

settougo fu-, menjadi fuharai, akan tetapi maknanya berubah menjadi 

„tidak membayar‟. 

(49)日本語では過去・現在・未来とテンスの 3 分法をとるべきではなく、

表現時点における話し手の認識態度のあり方から、完了確立したも

のとする確認的認識と、未了未然のものとする現在的認識とに二分

すべきなのである。 

Nihongo dewa kako, genzai, mirai to tensu no sanpunhou o toru 

bekidewanaku, hyougen jiten ni okeru hanashite no ninshiki taido no ari 
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kata kara, kanryou kakuritsu shita mono to suru kakuninteki ninshiki to, 

miryou mizen no mono to suru genzaiteki ninshiki to ni bun subeki na no 

de aru. 

Bentuk kalimat dalam bahasa Jepang tidak harus terdiri dari tiga bagian 

yaitu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Tetapi, dibagi menjadi dua 

bagian yaitu, pengetahuan dari pembentukan kesimpulan yang sudah 

dibenarkan dan sesuatu yang belum terjadi dan belum dialami saat ini  

yang dilihat dari tingkatan pengetahuan pembicara pada waktu ungkapan, 

yang secara keseluruhan pemahamannya terbagi menjadi dua bagian.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 55) 

a. Makna  

Huruf kanji ryou dalam kalimat (49) mengandung makna 

„penyelesaian‟. Setelah dibubuhi settougo mi-, menjadi miryou, 

maknanya berubah menjadi „belum dilaksanakan/selesai‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (49) merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Kanji ryou merupakan kata benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo 

mi-, menjadi miryou, jenis katanya berubah menjadi kata benda yang 

menyerupai kata sifat.  

- Dalam kalimat (49), kata miryou berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan kata keterangan lainnya.  

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (49) tidak dapat digantikan 

oleh settougo fu-, mu- dan hi-.  
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(50) このいわゆる一語文による言表は、言語能力の未熟な幼児において

もしばしば見られる現象である。 

Kono iwayuru ichi gobun ni yoru genpyou wa, gengo nouryoku no 

mijukuna youji ni oite shibashiba mirareru genzou de aru.  

Apa yang disebut dengan penjelasan menurut ungkapan sebuah kata 

adalah gejala yang kerap kali terlihat pada kemampuan berbahasa bayi 

yang belum dewasa.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 86) 

a. Makna  

Huruf kanji juku dalam kalimat (50) mengandung makna „yang 

mana/siapa‟. Setelah dibubuhi settougo mi- menjadi mijuku, maknanya 

berubah menjadi „belum dewasa‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (50) merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh satu huruf kanji.  

- Kanji juku merupakan kata benda abstrak. Setelah dibubuhi settougo 

mi- menjadi mijuku, jenis katanya berubah menjadi kata sifat na.  

- Dalam kalimat (50), kata mijuku berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan objek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (50) tidak dapat digantikan 

oleh settougo fu-, mu- dan hi-.  
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(51) そのわけは、条件または結果の句に未確定の事がらを含んでいるか

らである。 

Sono wake wa, jouken mata wa kekka no ku ni mikakutei no koto gara o 

fukunde iru kara de aru.  

Alasannya adalah, karena pada frase syarat atau hasil mengandung perkara 

yang belum diselesaikan.  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 96) 

a. Makna  

Kata dasar kakutei dalam kalimat (51) mengandung makna „keputusan, 

penegasan‟. Setelah dibubuhi settougo mi- menjadi mikakutei, 

Maknanya berubah menjadi „belum diselesaikan‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (51) merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh dua huruf kango. 

- Kata dasar kakutei merupakan kata benda abstrak. Setelah dibubuhi 

settougo mi- menjadi mikakutei, jenis katanya berubah menjadi kata 

benda yang menyerupai kata sifat. 

- Dalam kalimat (51), kata mikakutei berfungsi sebagai kata 

keterangan yang menerangkan objek anak kalimat.  

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (51) tidak dapat digantikan 

oleh settougo fu-, mu- dan hi-.  

(52) 未亡人から菊治の父へ（伝えて きた茶わん）。 

Miboujin kara Kikuji no chichi e (tsutaete kita chawan). 
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Dari seorang janda kepada ayahnya Kikuji (mangkuk yang disampaikan 

secara turun temurun).  

(Nihongogaku to Nihongokyouiku, hal. 212) 

a. Makna  

Kata dasar boujin yang mengikuti settougo mi-  dalam kalimat (52) 

bermakna „(orang) yang meninggal‟. Setelah dibubuhi settougo mi- 

menjadi miboujin, maknanya berubah menjadi „janda/wanita yang tidak 

menikah(karena ditinggal mati)‟.  

b. Penggunaan  

- Kalimat (52) juga merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar boujin yang mengikuti settougo mi- merupakan kata 

benda konkret. Setelah dibubuhi settougo mi- menjadi miboujin, 

jenis katanya tetap menjadi kata benda abstrak. 

- Kata miboujin dalam kalimat (52) berfungsi sebagai subjek kalimat.  

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (52) tidak dapat digantikan 

oleh settougo fu-, mu- dan hi-.  

(53) これまで「反省するところは全くない」と説明してきたが、家畜の

殺処分が 30 万頭を超すとみられる未曾有の被害に、発言の軌道修

正を迫られた。 

Kore made “hansei suru tokoro wa mattakunai” to setsumei shite kita ga, 

kachiku no koroshobun ga 30 mantou o kosu to mirareru mizou no higai ni, 

hatsugen no kidoushuusei o semarareta. 
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Saya menjelaskan bahwa sampai sekarang “sama sekali tidak ada 

penyesalan”, namun saya didesak untuk menarik ucapan saya mengenai 

besarnya kerugian penjagalan hewan ternak yang melebihi 300.000 ekor 

yang belum pernah terjadi sebelumnya.  

(The Daily Jakarta Shinbun, 26/5/2010, hal. 4) 

a. Makna  

Kata dasar zou yang mengikuti settougo mi- dalam kalimat (53) 

bermakna „pernah ada‟. Setelah dibubuhi settougo mi-, menjadi mizou, 

makna katanya berubah menjadi „belum pernah terjadi sebelumnya‟. 

b. Penggunaan  

- Kalimat (53) juga merupakan contoh penggunaan settougo mi- yang 

diikuti oleh dua huruf kango.  

- Kata dasar zou merupakan kata benda yang menyerupai kata sifat. 

Setelah dibubuhi settougo mi-, menjadi mizou, jenis katanya tetap.  

- Dalam kalimat (53), kata mizou berfungsi sebagai kata keterangan 

yang menerangkan objek anak kalimat. 

c. Penggunaan settougo mi- dalam kalimat (53) tidak dapat digantikan 

oleh settougo fu-, mu- dan hi-.  

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, settougo mi- merupakan 

settougo yang menyatakan penyangkalan terhadap kata dasarnya. 

Penambahan settougo mi- akan menimbulkan makna „tidak…‟ atau „belum…‟ 

pada kata dasarnya. Dari contoh-contoh kalimat (44) sampai dengan (53), 

dapat disimpulkan bahwa:  
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1) Berdasarkan jumlah huruf atau kata yang mengikutinya, kata dasar yang 

mengikuti settougo mi- dapat berupa:  

 Satu huruf kanji. Misalnya kata michi dalam kalimat (44).  

 Kata dasar yang terdiri dari dua huruf kango. Misalnya kata mikeiken 

dalam kalimat (46).  

 Kata dasar yang merupakan kosakata wago. Misalnya kata harai dalam 

kalimat (48).  

2) Berdasarkan jenis kata dasar yang mengikutinya, kata dasar yang 

mengikuti settougo mi- dapat berupa:  

 Kata benda abstrak, misalnya kata mitei dalam kalimat (45) {contoh 

lainnya dalam kalimat (44), (46), (48), (49) dan (51)}.  

 Kata benda yang menyerupai kata sifat, misalnya kata miman dalam 

kalimat (47) dan mizou dalam kalimat (53).  

 Kata benda konkret, misalnya kata miboujin dalam kalimat (52).   

 

3) Kata yang dibubuhi settougo mi- jenis katanya dapat berubah menjadi:  

 Kata benda abstrak, misalnya kata miman dalam kalimat (47).  

 Kata benda yang menyerupai kata sifat, misalnya kata mikeiken dalam 

kalimat (46) {contoh lainnya dalam kalimat (44), (45), (48), (49) dan 

(51)}.  

 Kata sifat na, misalnya kata mijuku dalam kalimat (50).  

Namun dalam penggunaannya terdapat pula settougo mi- yang apabila 

dibubuhkan pada kata dasarnya, jenis maknanya tetap. Tapi makna 

katanya berubah. Misalnya dalam kalimat (52), kata dasarnya merupakan 
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kata benda konkret, dan setelah dibubuhi settougo mi- jenis katanya tetap 

menjadi kata benda konkret. Kemudian dalam kalimat (53), kata dasarnya 

merupakan kata benda yang menyerupai kata sifat dan setelah dibubuhi 

settougo mi- jenis katanya tetap menjadi kata benda yang menyerupai kata 

sifat.  

4) Kata yang dibubuhi settougo mi- dalam kalimat dapat berfungsi sebagai:  

 Subjek kalimat, misalnya dalam kalimat (47) dan (52) :  

(47) 被害者は「自校の児童生徒」が 41,5%で最多で、「（自校以

外の）18 歳未満」が 16,5% 「その他一般人」が 22%など。 

(52) 未亡人から菊治の父へ（伝えて きた茶わん）。 

 Kata keterangan, misalnya dalam kalimat (44) {contoh lainnya dalam 

kalimat (45), (46), (48), (49), (50), (51) dan (53) :  

(44) この道の向こうは未知の世界だ。 

5) Penggunaan settougo mi- dalam beberapa kalimat tersebut dapat 

digantikan oleh settougo fu- dan mi-. Contohnya dalam kalimat (45), (47) 

dan (48), penggunaan settougo mi- dapat digantikan oleh settougo fu-, 

akan tetapi makna katanya berubah. Kemudian dalam kalimat (44) dan 

(46), penggunaan settougo mi- dapat digantikan oleh settougo mu-, akan 

tetapi makna katanya juga berubah.  

 

4.3 Persamaan Penggunaan Settougo fu-, mu-, hi-, dan mi-  

1) Persamaan penggunaan settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- berdasarkan asal 

kata dasar yang mengikutinya adalah:  



90 
 

 

 Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat dilekatkan pada kata dasar yang 

berasal dari China (kango), yaitu yang terdiri dari satu huruf kanji dan 

yang terdiri dari dua huruf kango :  

- Yang kata dasarnya terdiri dari satu huruf kanji misalnya fuben 

dalam kalimat (1), muri dalam kalimat (15), hijou dalam kalimat 

(32), dan mitei dalam kalimat (45).  

- Sedangkan yang kata dasarnya terdiri dari dua huruf kango, 

misalnya fukanshou  dalam kalimat (3), mukankei dalam kalimat 

(22), hijouken dalam kalimat (31), dan mikakutei dalam kalimat 

(51).  

 Settougo mu- dan hi-, dapat dilekatkan pada kata dasar yang terdiri 

dari tiga huruf kanji. Misalnya, kata muishisei dalam kalimat (17) dan 

hikagakuteki dalam kalimat (30).  

 Settougo fu-, hi- dan mi- dapat diikuti oleh kata dasar yang terdiri dari 

kosakata wago. Misalnya, kata funare dalam kalimat (14), hikumikae 

dalam kalimat (41) dan miharai dalam kalimat (48).  

2) Berdasarkan jenis kata dasar yang mengikutinya, persamaan penggunaan 

settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- adalah:  

 Settougo fu-, mu-, hi-, dan mi- dapat melekat pada kata benda abstrak. 

Misalnya, bukimi dalam kalimat (6), mugon dalam kalimat (18), 

hijouken dalam kalimat (31) dan mikeiken dalam kalimat (46).  
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 Settougo fu-, mu- dan mi- dapat diikuti oleh kata benda yang 

menyerupai kata sifat. Misalnya, futekitou dalam kalimat (12), mucha 

dalam kalimat (21), dan miman dalam kalimat (47).  

 Settougo hi- dan mi- dapat diikuti oleh kata benda konkret. Misalnya, 

kata hiseishain dalam kalimat (36) dan miboujin dalam kalimat (52).  

 Settougo fu-, mu- dan hi- dapat diikuti oleh kata sifat na. Misalnya, 

kata fushizen dalam kalimat (10), mumei dalam kalimat (20) dan 

hikagakuteki dalam kalimat (30).  

3) Berdasarkan jenis kata yang dibentuknya, persamaan penggunaan settougo 

fu-, mu-, hi- dan mi- adalah:  

 Settougo fu-, hi- dan mi- dapat membentuk kata benda abstrak. 

Misalnya, kata fukanzen dalam kalimat (11), hijouken dalam kalimat 

(31) dan miman dalam kalimat (47).  

 Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat membentuk kata benda yang 

menyerupai kata sifat. Misalnya, kata fugoukaku dalam kalimat (13), 

mutokuten dalam kalimat (26), hikouhyou dalam kalimat (39) dan 

miryou dalam kalimat (49).  

 Settougo hi- dan mi- dapat membentuk kata benda konkret. Misalnya, 

kata hiseishain dalam kalimat (37) dan miboujin dalam kalimat (52).  

 Settougo fu-, mu- dan mi- dapat membentuk kata sifat na. Misalnya, 

kata funare dalam kalimat (14), mumi dalam kalimat (19) dan mijuku 

dalam kalimat (50).  
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4) Persamaan penggunaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- berdasarkan fungsi 

atau kedudukannya dalam kalimat adalah:  

 Kata yang dibubuhi settougo fu-, hi- dan mi- dapat berfungsi sebagai 

subjek kalimat. Misalnya dalam kalimat (7), (37) dan (47).  

 Kata yang dibubuhi settougo fu-, mu- dan hi- dapat berfungsi sebagai 

predikat kalimat. Misalnya, dalam kalimat (4), (15) dan (39).  

 Kata yang ditambahkan settougo fu- dan hi- dapat berfungsi sebagai 

objek kalimat. Misalnya, dalam kalimat (10) dan (42).  

 Kata yang dibubuhi settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat berfungsi 

sebagai kata keterangan dalam kalimat. Misalnya, dalam kalimat (6), 

(18), (38) dan (53).  

4.4 Perbedaan Penggunaan Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

1) Berdasarkan kata dasar yang mengikutinya:  

 Settougo hi- bisa diikuti kata majemuk yang merupakan kosakata 

kango, sedangkan settougo fu-, mu- dan mi- tidak bisa. Misalnya kata 

hikihongoi dalam kalimat (34).  

 Selain settougo fu-, hi- dan mi-, penggunaan settougo mu- tidak diikuti 

kata dasar yang merupakan kosakata wago.  

2) Berdasarkan jenis kata yang mengikutinya:  

 Selain penggunaan settougo fu-, mu- dan mi- dalam sebuah kalimat , 

hanya penggunaan settougo hi- saja yang tidak bisa diikuti oleh kata 

benda yang menyerupai kata sifat.  
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 Penggunaan settougo mi- tidak dapat diikuti oleh kata sifat na, 

sedangkan settougo fu-, mu- dan hi- dapat diikuti oleh kata sifat na.   

3) Berdasarkan jenis kata yang dibentuknya:  

 Selain settougo fu-, hi- dan mi-, penambahan settougo mu- pada suatu 

kata dasar, tidak membentuk kata benda abstrak.  

 Penambahan settougo hi- pada kata dasar tidak membentuk kata sifat 

nya.  

4) Berdasarkan fungsi atau kedudukannya dalam kalimat:  

 Kata yang dibubuhi settougo mu- tidak bisa menjadi subjek dalam 

sebuah kalimat.  

 Kata yang dibubuhi settougo mu- tidak bisa menjadi predikat dalam 

sebuah kalimat.  

4.5 Penggunaan Settougo fu-, mu-, hi- dan mi- yang Saling Menggantikan  

Dalam beberapa contoh kalimat yang telah dijelaskan sebelumnya, 

terdapat beberapa kata yang dibubuhi settougo fu-, mu-, hi- atau mi- yang 

penggunaannya bisa saling menggantikan satu sama lain, yaitu:  

 Penggunaan settougo fu- dalam kalimat bisa saling menggantikan dengan 

settougo mu-. Misalnya, dalam kalimat (3), (6) dan (8). Penggantian 

settougo fu- dengan settougo mu- dalam kalimat tersebut tidak 

menimbulkan perubahan makna pada kata yang sudah dibubuhinya. 

Namun, ada pula penggunaan settougo fu- yang dapat digantikan dengan 

settougo mu- akan tetapi makna katanya berubah, misalnya dalam kalimat 

(4). Selain itu, settougo fu- juga dapat digantikan oleh settougo mi-, 
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misalnya dalam kalimat (2), (4) dan (5). Tapi, penggantian tersebut 

menimbulkan perubahan makna terhadap kata yang telah dibubuhinya. 

Dalam contoh kalimat (1) sampai dengan (14) yang merupakan contoh 

penggunaan settougo fu-, tidak ditemukan penggunaan settougo fu- yang 

dapat digantikan oleh settougo hi-.  

 Penggunaan settougo mu- dalam kalimat dapat saling menggantikan 

dengan settougo fu-. Misalnya, dalam kalimat (15), (16) dan (18). 

Penggantian settougo mu- dengan settougo fu- dalam contoh kalimat 

tersebut tidak menimbulkan perubahan makna pada kata yang dibubuhinya. 

Namun, terdapat pula penggantian penggunaan settougo mu- dengan 

settougo fu- yang menimbulkan perubahan makna pada kata bentukannya, 

misalnya dalam kalimat (15), (17) dan (19). Selain itu, penggunaan 

settougo mu- juga dapat digantikan oleh settougo hi-, akan tetapi 

penggantian ini menimbulkan perubahan makna terhadap kata yang 

dibubuhinya, misalnya dalam kalimat (15). Dalam contoh kalimat (15) 

sampai dengan (29), yang merupakan contoh penggunaan settougo mu-, 

tidak terdapat penggunaan settougo mu- yang dapat digantikan oleh 

settougo mi-.  

 Penggunaan settougo hi- dalam kalimat dapat digantikan oleh settougo fu- 

dan mu-. Penggantian settougo hi- dengan settougo fu- dapat menimbulkan 

perubahan makna terhadap kata dasar yang dibubuhinya. Misalnya dalam 

kalimat (35) dan (36). Sedangkan penggantian settougo hi- dengan 

settougo mu- dalam kalimat ada yang tidak menimbulkan perubahan 
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makna, dan ada yang menimbulkan perubahan makna pada kata 

bentukannya. Penggantian settougo hi- dengan mu- yang tidak 

menimbulkan perubahan makna misalnya dalam kalimat (31), dan yang 

menimbulkan perubahan makna misalnya dalam kalimat (32). Dalam 

contoh kalimat (30) sampai dengan (43), tidak ditemukan penggunaan 

settougo hi- dan settougo mi- yang dapat saling mnggantikan.  

 Penggunaan settougo mi- dalam kalimat dapat digantikan oleh settougo fu- 

dan mu-. Akan tetapi, penggantian settougo mi- dengan settougo fu- 

ataupun mu- tersebut menimbulkan perubahan makna pada kata 

bentukannya. Contoh penggunaan settougo mi- yang dapat digantikan oleh 

settougo fu- misalnya dalam kalimat (45), (47) dan (48). Sedangkan 

contoh penggunaan settougo mi- yang dapat digantikan oleh settougo mu- 

misalnya dalam kalimat (44) dan (46).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Makna settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

Dalam bahasa Jepang settougo fu-, mu-, hi- dan mi- dapat bermakna 

“tidak-“. Namun, secara khusus settougo fu- juga dapat bermakna “tanpa-

“ atau “-yang buruk/tidak baik”. Settougo mu- juga dapat berarti “tidak 

memiliki-“ atau “tanpa-“. Selain itu, settougo hi- dapat pula mengandung 

makna “tanpa-“ atau “non/bukan-“. Settougo mi- dapat memiliki arti “belum-

“ atau “kurang-“.  

2. Penggunaan, persamaan dan perbedaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

Penggunaan, persamaan dan perbedaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- 

dapat diklasifikasikan sebagaimana tertulis dalam tabel berikut :  

Tabel 5.1 

No. Settougo Jumlah 
huruf/kata dasar 

yang mengikuti 

Jenis kata dasar 
yang mengikuti 

Jenis kata yang 
dibentuk 

Fungsi 
dalam 

kalimat 

1. Fu- - Satu huruf kanji 

- Dua huruf 
kango 

- Kosakata wago 

- Kata benda 

abstrak 
- Kata sifat na 

- Kata benda 

abstrak  
- Kata sifat na 

- Kata benda 
menyerupai 

kata sifat 

- Subjek  

- Predikat 
- Objek  

- Kata 
keterang

an  

2. Mu-  - Satu huruf kanji 
- Dua huruf 

kango 
- Tiga huruf 

kango 

- Kata benda 
abstrak  

- Kata sifat na 

- Kata sifat na 
- Kata benda 

menyerupai 
kata sifat 

- Predikat  
- Objek 

 

3.  Hi- - Satu huruf kanji 

- Dua huruf 
kango 

- Kata benda 

abstrak  
- Kata sifat na 

- Kata benda 

abstrak  
- Kata benda 

- Subjek  

- Predikat  
- Objek  
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- Tiga huruf 
kango 

- Kosakata wago 
- Kata majemuk 

kango 

- Kata benda 
konkret 

menyerupai 
kata sifat  

- Kata benda 
konkret 

- Kata 
keterang

an  

4. Mi-  - Satu huruf kanji  

- Dua huruf 
kango 

- Kosakata wago 

- Kata benda 

abstrak  
- Kata benda 

menyerupai kata 
sifat  

- Kata benda 
konkret  

- Kata benda 

abstrak  
- Kata sifat na  

- Kata benda 
menyerupai 

kata sifat  
- Kata benda 

konkret  

- Subjek  

- Kata 
keterang

an  

3. Dapat saling menggantikan atau tidaknya penggunaan settougo fu-, 

mu-, hi- dan mi-  

Penggunaan settougo fu-, mu-, hi- dan mi- yang dapat saling 

menggantikan jumlahnya sangat terbatas, karena kebanyakan dari kosakata 

yang mengandung settougo fu-, mu-, hi- dan mi- merupakan kosakata baku 

yang sudah terbentuk begitu saja. Hubungan saling menggantikan antara 

settougo fu-, mu-, hi- dan mi-  dapat diuraikan dalam tabel berikut :  

Keterangan :  

○ : bisa saling menggantikan tanpa mengubah maknanya 

□ : bisa saling menggantikan, tapi maknanya berubah 

X : tidak bisa saling menggantikan 

Tabel 5.2   

No.  Settougo Bisa digantikan oleh settougo 

Fu- Mu- Hi- Mi- 

1. Fu- - ○/ □ X □ 

2.  Mu- ○/ □ - □ X 

3.  Hi- □ ○/ □ - X 

4.  Mi- □ □ X - 
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5.2  Saran 

Beberapa saran yang diharapkan dapat menambah masukan dan 

wawasan tentang bahasa Jepang khusunya settougo, yaitu untuk pengajar 

bahasa Jepang, pembelajar bahasa Jepang dan peneliti. 

1. Bagi Pengajar 

Bagi pengajar bahasa Jepang, saat mengajarkan kosakata yang 

mengandung settougo, selain menjelaskan arti kosakata tersebut, sebaiknya 

juga menjelaskan makna dan penggunaannya dalam bahasa Jepang sehingga 

dapat membantu pembelajar dalam memahami makna kosakata tersebut.  

2. Bagi Pembelajar  

Bagi pembelajar bahasa Jepang yang ingin menambah pengetahuan 

mengenai bahasa Jepang, khususnya mengenai settougo, sebaiknya tidak 

hanya dengan membaca dan mempelajari buku pelajaran saja, tetapi dapat 

juga dengan membaca koran, majalah, novel dan sumber bacaan berbahasa 

Jepang lainnya. Oleh karena dengan membaca sumber bacaan lainnya 

tersebut dapat memungkinkan untuk menemukan contoh-contoh penggunaan 

settougo lainnya yang tidak terdapat dalam buku pelajaran.  

3. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian sejenis, sebaiknya lebih 

selektif dalam memilih sumber data yang mengandung settougo yang 

bervariasi, sehingga dapat mempermudah proses pengumpulan dan analisis 

data, dan hasil analisis data pun menjadi lebih valid. 
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