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Kata Kunci: gairaigo diikuti suru 

 Kosa kata dalam bahasa Jepang disebut dengan goi. Goi adalah kumpulan 

kata-kata yang digunakan oleh suatu wilayah pengguna dan bidang keilmuan. 

Berdasarkan asal usulnya goi dapat terbagi menjadi 4 golongan yaitu wago, kango, 

gairaigo dan konshugo. Dari keempat jenis goi tersebut, gairaigo memiliki 

karakteristik yang membedakan dengan jenis goi yang lain. Salah satunya adalah 

selain dijepangkan, gairaigo juga ditulis dengan huruf katakana dan asal usul 

pembentukan kata gairaigo berasal dari berbagai negara. Dewasa ini, penggunaan 

gairaigo di Jepang semakin meningkat, hal tersebut disebabkan karena semakin 

tinggi tingkat pendidikan dan perkembangan teknologi. Dalam  pemakaiannya, 

terkadang ada gairaigo yang dapat mengalami perubahan kelas kata, misalnya 

kelas kata nomina menjadi verba. Contoh : supootsu suru (スポーツする, berolah 

raga). Nomina yang biasa menempel pada suru merupakan nomina yang 

menunjukkan perilaku seperti benkyou (belajar), choisu (pilihan), dan lain-lain. 

Namun terdapat nomina gairaigo yang merupakan nomina yang menunjukkan alat 

dapat digabungkan dengan verba suru, misalnya : airon suru (アイロンする, 

menyetrika). Selain itu Gairaigo yang diikuti verba suru terkadang mempunyai 

padanan kata dalam bahasa Jepang. Misalnya kosa kata adobaisu suru dan jogen 

suru yang mempunyai arti menasehati. Hal ini disebabkan karena adanya 

penyerapan bahasa asing di Jepang. Sehingga peneliti merasa bahwa perlu 

diadakan penelitian tentang gairaigo yang diikuti verba suru. 

 Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk : 1) mengetahui kelas kata gairaigo 

yang diikuti verba suru 2) mengetahui perbandingan penggunaan gairaigo yang 

diikuti verba suru dengan padanan kata yang ada 

 Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

hubung banding. Langkah-langkah analisis sebagai berikut: 1) mengumpulkan 

kosa kata gairaigo+suru. 2) setiap kosa kata dianalisis dengan kategori asal kata, 

makna asal, kelas kata, padanan kata (wago), dan perbandingan penggunaan. 3) 

menyimpulkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 

 Berdasarkan hasil dari analisis data, dapat diketahui kategori gairaigo yang 

diikuti verba suru adalah nomina dan perbandingan penggunaan antara gairaigo 

yang diikuti verba suru dengan padanan kata (wago). Gairaigo yang diikuti verba 

suru lebih sering digunakan karena mudah diucapkan dan lebih popular. 
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Kata kunci : gairaigo diikuti suru 

1. Latar Belakang  

 Kosa kata dalam bahasa Jepang disebut dengan goi. Goi adalah kumpulan 

kata-kata yang digunakan oleh suatu wilayah (Tokyo, Hiroshima, kansai dan lain-

lain), pengguna (anak-anak, remaja/anak muda, orang tua) dan bidang keilmuan 

(kedokteran, pertanian, teknik dan lain-lain). Berdasarkan asal usulnya goi dapat 

terbagi menjadi 4 golongan, yaitu wago, kango, gairaigo dan konshugo. 

 Dari keempat jenis goi tersebut, gairaigo memiliki karakteristik yang 

membedakan dengan jenis goi yang lain. Misalnya, 1) Secara umum penulisan 

gairaigo ditulis dengan huruf  katakana dan asal usul pembentukan kata gairaigo 

juga berasal dari berbagai negara, 2) Terdapat gairaigo yang mengalami 

pemendekan kata karena dirasa terlalu panjang, 3) Terdapat gairaigo yang 

mengalami pergeseran makna sejalan dengan perkembangan pemakainannya, dan 

sebagainya. 

 Dewasa ini penggunaan gairaigo di Jepang semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, tidak ada padanan kata dalam 

bahasa Jepang untuk mendeskripsikan sesuatu hal/benda yang berasal dari budaya 
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luar. Kedua, terdapat nuansa makna yang tidak dapat diwakili oleh kata lain ketika 

menggunakan gairaigo. Ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan dan 

perkembangan teknologi yang ada di Jepang. 

 Berdasarkan kelas katanya, hampir semua gairaigo masuk dalam kelas kata 

nomina. Namun ada juga yang tergolong adjektiva. Dalam  pemakaiannya, 

terkadang ada gairaigo yang dapat mengalami perubahan kelas kata. Misalnya 

kelas kata nomina menjadi verba yaitu dengan cara menambahkan verba suru, 

misalnya: nomina supootsu (スポーツ, olah raga) kemudian ditambahkan suru 

(する, melakukan) menjadi supootsu suru (スポーツする, berolah raga). Suru 

merupakan satu-satunya kata kerja yang terdapat dalam kelompok kata kerja yang 

disebut sagyou henkaku katsuyou doushi atau biasa disingkat dengan sa-hen 

doushi.  

 Suru dapat membentuk banyak kata kerja gabungan, yaitu bila 

digabungkan dengan kata-kata lain seperti dengan nomina yang berasal dari 

bahasa Jepang maupun nomina yang berasal dari bahasa asing. Contoh: 

Ryokou (旅行, perjalanan)  ryokou suru (旅行する, bepergian)  

Supootsu (スポーツ, olah raga) supootsu suru(スポーツする, berolah raga) 

Nomina yang biasa menempel pada suru merupakan nomina yang 

menunjukkan perilaku seperti benkyou (belajar), choisu (pilihan), imeeji (citra) 

dan lain-lain. Dari beberapa contoh nomina yang diikuti verba suru, ternyata 

terdapat nomina gairaigo yang merupakan nomina yang menunjukkan alat dapat 
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digabungkan dengan verba suru,misalnya : airon suru （アイロンする , 

menyetrika）airon yang mempunyai makna setrika (listrik) kemudian ditambah 

dengan suru sehingga menjadi verba menyetrika. Gairaigo yang diikuti verba 

suru terkadang mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang. Misalnya kosa 

kata adobaisu suru dan jogen suru yang mempunyai arti menasehati. Hal ini 

disebabkan karena adanya penyerapan bahasa asing di Jepang. Namum ada juga 

gairaigo yang diikuti verba suru tidak mempunyai padanan kata. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti merasa bahwa perlu diadakan 

penelitian tentang gairaigo dengan verba suru karena gairaigo merupakan salah 

satu bagian dari goi yang terus mengalami perkembangan dan verba suru yang 

mempunyai banyak arti. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk meneliti 

tentang gairaigo yang diikuti verba suru. Adapun judul penelitian ini adalah 

“ANALISIS PENGGUNAAN GAIRAIGO YANG DIIKUTI VERBA SURU” 

2. Landasan Teori 

a. Kosa Kata (Goi) 

Menurut Tamamura (2001: 74), goi merupakan kumpulan kata yang 

digunakan dalam ruang lingk\up tertentu 

i) Asal Usul Kosa Kata (Goi) 

Tamamura (2001: 100) membagi goi berdasarkan asal usulnya 

menjadi menjadi 4 golongan yaitu: 

1) Wago 

2) Kango  

3) Gairaigo 
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4) Konshugo  

 

b. Gairaigo 

Gairaigo dalam bahasa Jepang merupakan golongan yang mempunyai 

beberapa keistimewaan yang membedakan dengan golongan yang lain. 

Menurut Matsumura (1998: 212) menyatakan bahwa gairaigo merupakan 

kata yang yang berasal dari negara lain dan bisa digunakan sebagai bahasa 

negara tersebut. 

i) Alasan digunakannya gairaigo 

 Menurut Sudjianto dan Dahidi (2007: 107) menjelaskan beberapa 

alasan suatu gairaigo digunakan di Jepang, antara lain yaitu :  

1) Ketiadaan kata di dalam bahasa Jepang untuk mendeskripsikan 

sesuatu yang dikarenakan budaya 

2) Nuansa makna yang terkandung pada suatu kata asing tidak 

dapat diwakili oleh padanan kata yang ada pada bahasa Jepang 

3) Kata asing yang dijadikan gairaigo dianggap efektif dan efisien 

4) Kata asing menurut rasa bahasa dipandang mempunyai nilai rasa 

agung, baik, dan harmonis 
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ii) Asal usul gairaigo 

 Gairaigo yang terdapat dalam bahasa Jepang diambil dari kosa kata 

dari berbagai negara. Asano (1988: 59) menjelaskan beberapa kosa kata 

yang berasal dari beberapa negara asing. Misalnya: 

1) Gairaigo yang berasal dari bahasa Inggris yaitu アイロン (iron), イメ

ージ (image), ゲスト (guest) dan lain-lain. 

2)  Gairaigo yang berasal dari bahasa Jerman yaitu アルバイト (arbeit), 

カプセル (kapsel), ギプス (gips) dan lain-lain. 

3) Gairaigo yang berasal dari bahasa Perancis yaitu クロワサン 

(croissant), クレヨン (crayon), コンクール (concours) dan lain-lain. 

Dan lain-lain 

iii) Ciri khas gairaigo 

 Menurut Sudjianto dan Dahidi (2007: 105) banyak hal yang menjadi 

ciri khas gairaigo yang membedakan dengan wago, kango, dan konshugo. 

Ciri-ciri tersebut antara lain: 

1) Gairaigo ditulis dengan katakana 

2) Terlihat kecenderungan pemakaian gairaigo pada bidang dan lapisan 

masyarakat yang cukup terbatas, frekuensi pemakaian juga rendah 

3) Nomina konkrit relatif lebih banyak 
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4) Ada juga gairaigo buatan Jepang 

5) Banyak kata yang dimulai dengan bunyi dakuon (bunyi yang 

digambarkan dengan tulisan kana yang diberi lambang dakuten, 

misalnya が、ぎ、dan lain-lain ) 

 

c. Kelas Kata (Hinshi Bunrui) 

Murakami  dalam  Sudjianto  (2007:147)  menjelaskan  bahwa  kelas kata 

dalam gramatika bahasa Jepang ada sepuluh. Sepuluh kelas kata tersebut 

yaitu doushi (verba), keiyoushi (adjektive-i), keiyoudoushi (adjektive-na), 

meishi (nomina), fukushi (adverb), rentaishi (prenomina), setsuzokushi 

(konjugasi), kandoushi (interjeksi), jodoushi (verba bantu) dan joshi (partikel). 

d. Nomina (Meishi) 

 Menurut Tetsuo (2005: 85) meishi adalah jenis kata yang menunjukkan 

orang, benda dan sebagainya, dan merupakan bagian dari susunan  kalimat 

berhubungan dengan arti menjadi subjek maupun objek dari keadaan yang 

digambarkan oleh kalimat tersebut. 

i) Jenis-Jenis Meishi 

Menurut Sudjianto (1995: 35) meishi dibagi menjadi 5 jenis diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) Futsuu meishi 

2) Koyuu meishi 



 xiv 

3) Suuhi  

4) Daimeishi  

5) Keishiki meishi 

e. Verba suru 

 Morita (1962: 502) mendefinisikan makna suru sebagai berikut, 

1) Menyatakan pergerakan/tindakan 

2) Memberi kedudukan, mengganti benda satu dengan benda yang lain 

3) Menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, kegunaan 

dan peranan 

4)  Menyatakan harga 

5) Menyatakan waktu yang telah berlalu 

6) Merasakan sesuatu 

7) Menyatakan suatu karakteristik, warna, dan bentuk 

8) Dapat menjadikan nomina atau adverbia menjadi kata kerja 

9) Menyatakan kalimat pertentangan dengan pola [~ni shite wa] 

10) Menyatakan kalimat kalimat yang bertentangan dengan yang 

diharapkan. Menggunakan pola [~ni shitemo/~to shitemo] 

11) Memberikan contoh yang sejajar kedudukannya. Dengan pola [~ni 

shiro/~ni seyo] 

12) Menyatakan suatu pengandaian. Dengan pola [~to shitara/~to 

sureba/~to suruto] 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Menentukan objek penelitan yaitu gairaigo yang diikuti verba suru 

b. Mengumpulkan buku atau literatur yang berhubungan dengan tema 

penelitian. 

c. Mencari kata gairaigo yang diikuti verba suru pada sumber data yang 

telah terkumpul. 

d. Mencari padanan kata gairaigo yang diikuti verba suru dari berbagai 

sumber yang relevan dan dikonsultasikan dengan pihak yang 

berkompeten.   

e. Menganalisis gairaigo+suru berdasarkan asal usul, kelas kata, padanan 

kata dan perbandingan penggunaan gairaigo+suru. 

f. Menyimpulkan hasil analisis. 

4. Hasil Pembahasan 

 Dalam penelitian ini didapatkan 31 kata gairaigo yang diikuti verba suru. 

Kata tersebut diambil dari The Nihon go Jurnal, J-Bridge Beginner, dan Majalah 

JUNON. Setelah melakukan analisis, dapat diketahui tentang, 1) asal usul, 2) 

kategori, 3) padanan kata dan 4) perbandingan penggunaan pada setiap gairaigo 

yang diikuti verba suru.  

1) Asal usul gairaigo yang diikuti verba suru sebagian besar berasal dari 

bahasa Inggris. 

2) Semua kategori gairaigo yang diikuti verba suru adalah nomina. 

3) Tidak semua gairaigo yang diikuti verba suru mempunyai padanan kata 

(wago).  
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4) Perbandingan penggunaan gairaigo yang diikuti verba suru dengan 

padanan kata (wago) dapat dibandingkan berdasarkan fungsi, arti, subjek, 

objek dan situasi tertentu. 

 

5. Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, peneliti memnyimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Semua gairaigo yang diikuti verba suru merupakan kategori nomina.  

2) Mengenai gairaigo yang diikuti verba suru yang mempunyai padanan kata 

(wago), gairaigo+suru lebih sering digunakan karena mudah diucapkan 

dan lebih populer. 

3) Mengenai gairaigo+suru yang tidak mempunyai padanan kata dalam 

bahasa Jepang (wago), hal ini disebabkan karena pengaruh perkembangan 

teknologi, masuknya budaya asing dan semakin tinggi tingkat pendidikan 

di Jepang. Misalnya: geemu suru, appu suru dan sebagainya. 
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まとめ 

動詞「する」が付く外来語の使用の分析 

イイン･スハルティニ 

１．背景 

 語彙とは地域（東京、広島、関西など）、ユーザー（子供、青年、老

人など）、及び科学分野（医学、農学、工学など）によって使用される語

の集合である。語日本では、語種は４つに分類される。すなわち和語、漢

語、外来語、及び混種語である。 

 その品詞の 4 つの分類の中で、外来語は他の語と異なって、特徴があ

る。例えば、１）外来語はカタカナで書かれ、起源的にも外国語から借り

入れられたものであること、。２）外来語の言葉は長すぎると感じられる

ことがあるため、短縮されたものがある３）使用の発展につれて、外来語

の元の意味が変わることがあること、である。 

 最近、日本で使用されている外来語はだんだん増加している。その原

因は、１）外国文化に起源を有すること・物について説明する同等の言葉

が日本語にないことで、２）外来語を使用する際に他の言葉で表現できな

い意味のニュアンスがあることで、３）日本での教育のレベルが高くなり、

技術の発展である。 

 品詞分類については、外来語の大半は名詞だが、形容詞に含まれるも

のもある。それに、外来語は動詞になることができる。例えば、その外来
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語のあとに動詞「する」が付けば動詞になる。例えば「スポーツする」で

ある。「する」は「サ行変格活用動詞」、または、通常短縮して「サ変動

詞」と呼ばれる動詞の一つである。  

 「する」は他の多くの言葉と合わせて複合動詞を形成する。和語にも

外来語の名詞にも付くことがある。例えば: 

旅行旅行する、 

スポーツスポーツする、である。 

 大抵、「する」が付く名詞は、動作・行為を表す名詞である。例え

ば：勉強、チョイス、イメージなどである。「する」が付く名詞の幾つか

の例の中には、道具を表す外来語の名詞で「する」と合わせることができ

るものもあった。例えば：「アイロンする」である。「アイロン」は道具

を表す名詞だが、「する」が付いて「アイロンする」になると、アイロン

をかけることの意味になる。そして、動詞「する」が付く外来語は合って

はまる語がある可能性がある。例えば、「アドバイスする」と「助言する」

である。この二つ語の意味は同じである。すなわち、支えることである。

でも、合ってはまる語がない動詞「する」が付く外来語があることがある。

その原因は外文化は日本に入って、その外国語の言葉は日本での合っては

まる語がないからである。 

 上記の説明に基づいて、筆者は外来語と「する」について研究をする

必要と考えている。外来語は発展する語彙の分類の一つである。そのため、
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筆者は「する」が付く外来語について研究をすることを決めた。この研究

のタイトルは、動詞「する」が付く外来語の使用の分析」である。 

 

２．基礎的な理論 

a. 語彙 

玉村（2001:15）によると、語彙とは「ある一定の範囲の中で用い

られる語の集合」であるということになる。 

i) 語彙の語種 

玉村（2001:100）は語種によって、語彙を 4 つに分類する。 

1) 和語 

2) 漢語 

3) 外来語 

4) 混種語 

b. 外来語 

日本語に外来語は他の語と異って、特徴がある。松村（2007:212）

は外国からはいってきて、その国のことばとして使われるようにな

ったことば。 

i) 外来語が使う理由 

 スジアントとダヒディ （2007:105）によると、いくつかの外来

語が使う理由がある。すなわち、 
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1) 文化によるものを説明するための日本語での語が存在しな

い。 

2) 外国語に含まれる感覚は日本語の一致する語と象られない。 

3) 外来語になった外国語は便利で効率的だと考えられる。 

4) 語感によると、外国語はたっとく、よく、和やかな感覚の価

値があるようである。 

ii) 外来語の起源 

日本語にある外来語はいさまざまな国から言葉から取られた。

浅野（1998:59）はいくつか外国から言葉について説明する。例え

ば、 

1) イギリス語から来た外来語。すなわち、アイロン、イメー

ジ、ゲスト等である。 

2) ドイツ語から来た外来語。すなわち、アルバイト、カプセ

ル、ギプス等である。 

3) フランス語から来た外来語。すなわち、クロワサン、クレ

ヨン、コンクール等である。 

iii) 外来語の特徴 

スジアントとダヒディ（2007:105）によると、外来語は和語、

漢語、及び混種語とは異なることがたくさんある。外来語の特徴は

次の通りである。 

1) 外来語はカタカナで書かれる。 
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2) 外来語の使用は分野と有限な社会に偏って見えて、使用頻度

も低い。 

3) 具体的な名詞はもっと多い 

4) 日本方が作った外来語もある。 

5) 濁音で初めて語が多い 

c. 品詞分類 

村上 (2007:147) は「日本語には品詞が１０ある」と述べている。そ

れは動詞、形容詞、形容動詞、名詞、副詞、連体詞、接続詞，感動し、

助動詞、助詞である。 

d. 名詞 

  哲夫（2005:85）によると、名詞は人や事物などを表して、文が描

く事態の主体や対象といった意味関係で文の構成メンバーになる品詞

である。 

i) 名詞の種類 

Sudjianto（１９９５） によると、名詞は 5 つに分けられる。名

詞の種類は次の通りである p.35。 

1) 普通名詞 

2) 固有名詞 

3) 数詞 

4) 代名詞 
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5) 形式名詞 

e. 動詞「する」 

森田（1962:502）によると、「する」の意味は次の通りである。 

１．動作を行う。やる。 

２．人をある地位・ポストにつける。また、ものを他の物に変える。 

３．ある係り・役・仕事をする 

４．ねだんである。 

５．時間がすぎる。たつ。 

６．何かを感ずる 

７．形・色・性格などがある。 

８．ある名詞や副詞のあとについて動詞を作る。 

９．「～にしては」の形で、「その程度で考えれば」と言う意味を

表す。 

１０． 「～にしても」「～としても」の形で、「そのような

場合でも」という意味を表す。 

１１． 「～にしろ（～にせよ）」の形で、あるものを例とし

てあげ、「それもほかのものと同じように」という気持ちを表

す。 

１２．「～とすると」「～とすれば」「～としたら」などの形で、

「かりにそう考えた場合には」というを表す。 

３．研究の方法 
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本研究の方法は次の手順ですすめた。 

a. 動詞「する」が付く外来語を研究対象として決めた。 

b. 研究の話題に関係している本または資源を集めた。 

c. 集めた資源で動詞「する」が付く外来語を探した 

d. さまざまな該当事項の資源で動詞「する」が付く外来語の合って填

る語を探して、関係当局と協議された。 

e. 起源、品詞、合ってはまる語、使用の比較の基づいて、動詞「する」

が付く外来語を分析した。 

f. 分析の結果を結論する。 

 

４．研究の成果 

本研究では、動詞「する」が付く外来語が３１個得られた。それぞ

れの言葉は「日本語ジャナール、J-bridge Beginner、ジュノン雑誌」から

取られた。 

分析を通じて、次のデータが示すように、１）動詞「する」が付く外来語

の起源、２）品詞、３）合って填る語、使用の比較について知ることがで

きる。 

１） 動詞「する」が付く外来語の起源は大体英語からきた。 

２） 全ての動詞「する」が付く外来語の品詞は名詞である。 

３） 動詞「する」が付く外来語は合って填る語がないことがある。 
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４） 動詞「する」が付く外来語と合って填る語との比較については、

特定の機能、意味、主語、目的語、事情に基づいて、比較する

ことができる。 

５．結論 

分析の成果に基づいて、筆者の纏めるは次の通りである。 

1. 全ての動詞「する」が付く外来語の品詞は名詞である。 

2. 合ってはまる語（和語）がある「する」動詞が付く外来語については

特別なことに使用される。それから、比較してみると、「する」動詞

が付く外来語のほうが簡単という言葉で、一般的です。 

3. 合って填る語（和語）がない動詞「する」が付く外来語については、

その理由は、技術の発展、外国文化が入って来たこと、日本での教育

のレベルが高くなり、技術の発展からである。例えば：ゲームする、

アップする等である。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kosa kata dalam bahasa Jepang disebut dengan goi. Goi adalah kumpulan 

kata-kata yang digunakan oleh suatu wilayah (Tokyo, Hiroshima, kansai dan lain-

lain), pengguna (anak-anak, remaja/anak muda, orang tua) dan bidang keilmuan 

(kedokteran, pertanian, teknik dan lain-lain). Berdasarkan asal usulnya goi dapat 

terbagi menjadi 4 golongan yaitu wago, kango, gairaigo dan konshugo. Wago 

adalah kata yang berasal dari Jepang, kango adalah kata yang berasal dari Cina 

dan mempunyai cara baca on’yomi, gairaigo adalah kata yang berasal dari bahasa 

asing (Belanda, Jerman, Eropa, Amerika, dan lain-lain) yang telah disesuaikan 

dengan aturan-aturan yang ada dalam bahasa Jepang, sedangkan konshugo adalah 

gabungan dari dua buah kata yang memiliki asal usul yang berbeda seperti 

gabungan kango dan wago, dan lain-lain.  

 Dari keempat jenis goi tersebut, gairaigo memiliki karakteristik yang 

membedakan dengan jenis goi yang lain. Misalnya, secara umum penulisan 

gairaigo ditulis dengan huruf  katakana dan asal usul pembentukan kata gairaigo 

juga berasal dari berbagai negara, contoh : 

コーヒー  „Koohi‟ (koffie) berasal dari bahasa Belanda 

イメージ „Imeeji‟ (image) berasal dari bahasa Inggris 

1 



 

 

     

2 

アンケート „angkeeto‟(enquete) berasal dari bahasa Perancis 

Selain berasal dari berbagai negara, terdapat beberapa gairaigo yang 

mengalami pemendekan kata karena dirasa terlalu panjang, misalnya: 

コネクション „Konekushon‟ (connection)  menjadi  コネ „kone‟ 

マスコミュニケーション „Masukomyunikeeshon‟ (mass communication) 

menjadi マスコミ „masukomi‟ 

Dewasa ini penggunaan gairaigo di Jepang semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, tidak ada padanan kata dalam 

bahasa Jepang untuk mendeskripsikan sesuatu hal/benda yang berasal dari budaya 

luar. Misalnya: aisukuriimu ( アイスクリーム, ice cream) ice cream merupakan 

makanan yang asing bagi orang Jepang dan tidak ada padanan kata untuk 

menyebutkan „makanan yang dingin dan lembut itu‟, sehingga orang Jepang 

menyerap kosakata asing tersebut dan dialihbahasakan sesuai dengan aturan-

aturan yang ada di dalam bahasa Jepang sehingga menjadi kata aisukuriimu. 

Kedua, terdapat nuansa makna yang tidak dapat diwakili oleh kata lain ketika 

menggunakan gairaigo. Misalnya: orenji juusu (オレンジジュース , orange 

juice) yang mempunyai arti jus jeruk. selain orenji, dalam bahasa jepang mikan 

juga berarti jeruk, namun orang jepang jarang menyebutkan jus jeruk dengan kata 

mikan juusu. Mikan juusu dan orenji juusu mempunyai arti yang sama namun 

terdapat nuansa makna yang berbeda. Ketiga, semakin tinggi tingkat pendidikan 

dan perkembangan teknologi yang ada di Jepang. Semakin tinggi tingkat 
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pendidikan di Jepang, orang Jepang mulai banyak belajar bahasa asing dan 

semakin banyak menggunakan gairaigo dan dalam perkembangan teknologi di 

Jepang, muncul nama-nama teknologi baru sehingga orang Jepang menggunakan 

gairaigo. 

Berdasarkan kelas katanya, hampir semua gairaigo masuk dalam kelas kata 

nomina. Namun ada juga yang tergolong adjektiva. Dalam  pemakaiannya, 

terkadang ada gairaigo yang dapat mengalami perubahan kelas kata. Misalnya 

dalam kelas kata adjektiva sabo (サボ, malas) dapat mengalami perubahan kelas 

kata menjadi verba dengan cara menambahkan ru (る) menjadi saboru (サボる, 

membolos) sedangkan, perubahan kelas kata nomina menjadi verba yaitu dengan 

cara menambahkan verba suru, misalnya: nomina supootsu (スポーツ, olah raga) 

kemudian ditambahkan suru (する, melakukan) menjadi supootsu suru (スポー

ツする, berolah raga). Suru merupakan satu-satunya kata kerja yang terdapat 

dalam kelompok kata kerja yang disebut sagyou henkaku katsuyou doushi atau 

biasa disingkat dengan sa-hen doushi. Sa-hen doushi adalah jenis perubahan kata 

kerja yang mempunyai perubahan gokan (awal kata) dan gobi (akhir kata).  

Suru yang terdapat dalam sa-hen doushi mempunyai beberapa fungsi 

diantaranya yaitu sa-hen doushi yang terdiri dari satu buah huruf kanji dapat 

berubah menjadi kelompok kata kerja lain (misalnya: godan katsuyou doushi). 

Nomina yang biasa menempel pada suru merupakan nomina yang 

menunjukkan perilaku seperti benkyou (belajar), shigoto (bekerja), undou 

(olahraga), supootsu (olahraga), choisu (pilihan), imeeji (citra) dan lain-lain.  
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Dari beberapa contoh nomina yang diikuti verba suru, ternyata terdapat 

nomina gairaigo yang merupakan nomina yang menunjukkan alat dapat 

digabungkan dengan verba suru,misalnya : airon suru （アイロンする , 

menyetrika）airon yang mempunyai makna setrika (listrik) kemudian ditambah 

dengan suru sehingga menjadi verba menyetrika. Gairaigo yang diikuti verba 

suru terkadang mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang. Misalnya kosa 

kata adobaisu suru dan jogen suru yang mempunyai arti menasehati. Hal ini 

disebabkan karena adanya penyerapan bahasa asing di Jepang. Namum ada juga 

gairaigo yang diikuti verba suru tidak mempunyai padanan kata.  

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti merasa bahwa perlu diadakan 

penelitian tentang gairaigo dengan verba suru karena gairaigo merupakan salah 

satu bagian dari goi yang terus mengalami perkembangan dan verba suru yang 

mempunyai banyak arti. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk meneliti 

tentang gairaigo yang diikuti verba suru. Adapun judul penelitian ini adalah 

“ANALISIS PENGGUNAAN GAIRAIGO YANG DIIKUTI VERBA SURU” 

1.2 Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

penelitian ini adalah 

1. Termasuk kategori apa sajakah gairaigo yang dapat diikuti oleh verba 

suru. 

2. Bagaimana perbandingan penggunaan gairaigo yang diikuti verba suru 

dengan padanan kata yang ada. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kategori gairaigo yang dapat diikuti verba suru. 

2. Mengetahui perbandingan penggunaan gairaigo yang diikuti verba suru 

dengan padanan kata yang ada. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi padanan kata gairaigo+suru 

berdasarkan asal usulnya yaitu wago 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis 

Manfaat teoritis 

1. Sebagai referensi bagi pembelajar bahasa Jepang dalam memahami 

penggunaan gairaigo yang diikuti verba suru 

Manfaat praktis 

1. Deskripsi tentang gairaigo yang diikuti verba suru dalam hasil 

penelitian ini dapat mempermudah pengajar dalam menjelaskan 

perbandingan penggunaan gairaigo+suru dengan padanan katanya.    

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian pokok/isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri atas halaman judul, lembar 
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pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar 

isi, dan daftar lampiran. Bagian pokok/isi terdiri dari beberapa bagian yaitu: 

 Bab I berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II berisi landasan teori, yang menyajikan uraian tentang pengertian goi, 

asal usul goi, pengertian gairaigo, kriteria gairaigo, asal usul gairaigo, ciri khas 

gairaigo, kelas kata (hinshi), meishi, jenis-jenis meishi dan verba suru. 

Bab III berisi metode penelitian yang berisi tentang pendekatan penelitian, 

sumber data, objek data, teknik pengumpulan data, analisis data dan kartu data. 

Bab IV berupa paparan pembahasan dan hasil pembahasan. 

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini peneliti akan menguraikan teori-teori yang berhubungan 

dengan objek penelitian dari beberapa sumber. 

2.1 Pengertian Kosa Kata 

 Kosa kata merupakan salah satu aspek kebahasaan yang sangat penting 

dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Berikut ini akan dijelaskan 

tentang pengertian kosa kata dari beberapa ahli. 

 Menurut Nurhadi (1995: 330) kosa kata didefinisikan berdasarkan sudut 

pandang pengguna bahasa dan bahasa itu sendiri. Berdasarkan sudut pandang 

pengguna bahasa, kosa kata merupakan kata yang dimiliki oleh penutur. Jika 

dilihat dari sudut pandang bahasa itu sendiri kosa kata merupakan semua kata 

yang dimiliki oleh sebuah bahasa dengan jenis beragam dan jumlah yang 

mencapai ribuan bahkan jutaan. 

 Selain itu, Soedjito (1992: 1) mendefinisikan kosa kata menjadi beberapa 

pengertian sebagai berikut :  

1. Semua kata yang terdapat dalam satu bahasa. 

2. Kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara atau penutur. 

3. Kata yang dipakai dalam bidang ilmu pengetahuan. 
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4. Daftar kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan secara singkat 

dan praktis. 

Dalam bahasa Jepang, kosa kata disebut dengan goi. Istilah goi berbeda 

dengan tango. Kedua istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda. Menurut 

Shinmura (dalam Sudjianto 2007: 97) tango adalah satuan terkecil dari bahasa 

yang memiliki arti dan fungsi secara gramatikal, sedangkan goi adalah 

keseluruhan kata berkenaan dengan suatu bahasa atau bidang tertentu yang ada di 

dalamnya. 

 Asano (1988:3) mendefinisikan goi sebagai berikut: 

語彙とは、一つ一つの語の集まり、すなわち語の全体を指している。 

 Goi to wa hitotsu hitotsu no go no atsumari, sunawachi go no zentai wo 

sashite iru 

Kosa kata merupakan kumpulan dari satuan kata, yaitu keseluruhan kata 

 Kemudian Hayashi (1990: 342) menyebutkan bahwa goi adalah 

  語彙は「語の集合である」と言われる。 

  Goi wa go no shuugou dearu to iwareru 

  Goi dapat dikatakan sebagai kumpulan kata.  

 Sejalan dengan teori di atas, Tamamura (2001: 74) juga mendefinisikan goi 

sebagai berikut:  

 語彙とは「ある一定の範囲の中で用いられる語の集合」であるとい

うことになる。 
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 Goi to wa aru ittei no han’i no naka de mochiirareru go no shuugou dearu 

to iu koto ni naru. 

Kosa kata merupakan kumpulan kata yang digunakan dalam ruang lingkup 

tertentu. 

 Berdasarkan beberapa pengertian kosakata atau goi di atas dapat 

disimpulkan bahwa goi adalah kumpulan kata yang terdapat dalam suatu bahasa 

yang digunakan dalam ruang lingkup tertentu dan mempunyai jenis yang beragam 

dan jumlah yang banyak. 

2.1.1 Asal Usul Goi 

 Berdasarkan asal usulnya goi dibagi menjadi 4 golongan yaitu wago, 

kango, gairaigo dan konshugo. Tamamura (2001: 100) mendefinisikan goi 

berdasarkan asal usulnya sebagai berikut: 

1. 和語は、「固有日本語」「やまとことば」と呼ばれるように、日本

語の固有成分だけでできている語種である。日本語の中にもとから

存在した語彙であるから、日常、生活のあらゆる分野で頻繁に使用

されている 

  Wago wa [koyuu nihon go] [yamato kotoba] to yobareru youni, nihon go no 

koyuu seibun dake dekiteiru goshu de aru. Nihon go no naka ni moto kara 

sonzai shita goi de aru kara, nichijou, seikatsu no arayuru bunya de hinpan 

ni shiyou sarete iru 

  Wago disebut juga bahasa asli Jepang atau yamato kotoba, adalah kata yang 

terbentuk hanya dari komponen atau unsur asli bahasa Jepang. Karena 

merupakan kosa kata yang berasal dari bahasa Jepang sendiri, maka sering 

digunakan dalam semua bidang kehidupan serta kehidupan sehari-hari. 
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2.   漢語というのは、もともと、中国人が自国語を指すときに用いてき

たものである。日本では、狭義には、中世以前に入ってきた中国起

源の語を意味した。 

Kango to iu no wa, moto moto, chuugokujin ga jikokugo wo sasu toki ni 

mochiite kita mono de aru. Nihon de wa, kyougi ni wa, chuusei izen ni 

haitte kita chuugoku kigen no go wo imi shita. 

Kango aslinya adalah kata yang digunakan oleh orang cina untuk 

menunjukkan bahasa nasional mereka sendiri. Tetapi di Jepang dalam arti 

yang sempit dapat diartikan sebagai kata yang berasal dari Cina yang 

masuk pada abad pertengahan atau sebelumnya.  

3. 外来語は、通常、片仮名で表記されるが、「たばこ」「かるた」

「きせる」などのように、近世に外国語から入ってきたもので日本

語によくなじんだものは、平仮名で表記されることもある。（かつ

ては、「煙草」、「歌留多」、「煙管」のように漢字でも書かれた） 

Gairaigo wa tsuujou, katakata de hyouki sareru ga, [tabako] [karuta] 

[kiseru] nado no youni, kinsei ni gaikokugo kara haitte kita mono de 

nihongo ni yokuna jinda mon wa, hiragana de hyouki sareru koto mo aru. 

(katsute wa, tabako, karuta, kiseru no youni kanji demo kakareta)   

Gairaigo biasanya ditulis dengan katakana, tetapi beberapa kata yang 

masuk dari luar dan sudah akrab dengan bahasa Jepang kadang ditulis 

dengan hiragana seperti tabako, karuta dan kiseru, bahkan pernah pula 

ditulis dengan kanji seperti「煙草」,「歌留多」,「煙管」. 

4. 混種語は「布地」（和語＋漢語）、「スポーツ靴」（外来語＋和

語）、「アンチ巨人」（外来語＋漢語）、「パン食い競走」（外来

語＋和語＋漢語）などは、成分に２種以上の語種をもつ複合語また

は派生語である。 

Konshugo wa [nunoji] (wago+kango), [supootsu kutsu] (gairaigo+wago), 

[anchi kyojin] (gairaigo+kango), [pankui kyousou] 

(gairaigo+wago+kango) nado wa, seibun 2 shu ijou no goshu wo motsu 

fukugougou matawa haseigo. 
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Konshugo adalah kata turunan atau kata majemuk yang berasal dari 2 atau 

lebih unsur pembentuk kata, seperti kata nunoji (kain) dari gabungan wago 

dan kango, supootsu gutsu (sepatu olah raga) gabungan gairaigo dan wago, 

anchi kyojin (anti raksasa) gabungan gairaigo dan kango, pankui kyousou 

(lomba makan roti) gabungan gairaigo, wago dan kango dan lain-lain  

Secara umum dapat disimpulkan bahwa goi dalam bahasa Jepang 

berdasarkan asal usulnya dibagi menjadi 4 golongan yaitu wago, kango, 

gairaigo, dan konshugo. 

2.2 Pengertian Gairaigo  

Gairaigo dalam bahasa Jepang merupakan golongan yang mempunyai 

beberapa keistimewaan yang membedakan dengan golongan yang lain. Berikut ini 

akan dijelaskan tentang beberapa pengertian gairaigo menurut beberapa ahli. 

 Menurut Tsukishima dalam Sudjianto (2007: 104) menyatakan bahwa 

gairaigo merupakan kata-kata yang diambil dari bahasa asing yang sudah 

dimasukkan ke dalam sistem bahasa Jepang. 

 Kemudian Matsumura (1998: 212) juga mendefinisikan gairaigo sebagai 

berikut: 

外国からはいってきて、その国のことばとして使われるようになっ

たことば。 

Gaikoku kara haittekite, sono kuni no kotoba toshite tsukawareru youni 

natta kotoba. 

Gairaigo merupakan kata yang berasal dari negara lain dan bisa digunakan 

sebagai bahasa negara tersebut. 
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Sedangkan pengertian gairaigo menurut Masao (2005: 261) adalah: 

外来語とは、語種による語の分類の 1 つで、室町時代末期以降、主

として欧米諸言語から日本語に入ってきた語のことをいう。 

Gairaigo to wa, goshu ni yoru go no bunrui no hitotsu de, muromachi 

jidai makki ikou, omo toshite oubei shogengo kara nihon go ni haitte kita 

go no koto wo iu. 

Gairaigo merupakan salah satu klasifikasi kata berdasarkan jenisnya dan 

merupakan kata yang terutama berasal dari negara-negara barat yang 

kemudian masuk ke dalam bahasa Jepang sejak akhir zaman muromachi. 

 Secara umum beberapa teori tentang gairaigo di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa gairaigo adalah salah satu jenis kosakata bahasa Jepang yang 

berasal dari bahasa asing dan telah disesuaikan dengan aturan dalam bahasa 

Jepang.  

2.2.1 Alasan digunakannya Gairaigo 

 Dalam bahasa Jepang terdapat beberapa alasan digunakannya gairaigo 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 Menurut Sudjianto dan Dahidi (2007: 107) beberapa alasan suatu 

gairaigo digunakan di Jepang, antara lain yaitu:  

5) Ketiadaan kata di dalam bahasa Jepang untuk mendeskripsikan sesuatu 

yang dikarenakan budaya 
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6) Nuansa makna yang terkandung pada suatu kata asing tidak dapat 

diwakili oleh padanan kata yang ada pada bahasa Jepang 

7) Kata asing yang dijadikan gairaigo dianggap efektif dan efisien 

8) Kata asing menurut rasa bahasa dipandang mempunyai nilai rasa agung, 

baik, dan harmonis 

Berdasarkan alasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

gairaigo yang terdapat dalam bahasa Jepang dapat mempermudah orang Jepang 

untuk mendeskripsikan suatu hal yang sulit dijelaskan dengan bahasa Jepang itu 

sendiri dan dirasa efektif. 

2.2.2 Asal Usul Gairaigo 

 Gairaigo yang terdapat dalam bahasa Jepang diambil dari kosa kata dari 

berbagai negara. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kosa kata yang berasal 

dari beberapa negara asing. (Asano, 1988: 59) 

1. Gairaigo yang berasal dari bahasa Inggris 

Misalnya:  

a) アイロン (iron) besi yang berasal dari negara barat 

b) イメージ (image) bentuk dari suatu benda konkrit yang dibayangkan 

dari dalam kepala 
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c) ゲスト (guest) orang yang mengisi pertunjukan maupun menghadiri 

sebuah acara televisi 

dan lain-lain 

2.  Gairaigo yang berasal dari bahasa Jerman 

Misalnya:  

a) アルバイト (arbeit) pekerjaan sambilan, bekerja untuk membiayai 

kuliah 

b) カプセル (kapsel) 1. Tabung kecil yang diisi dengan obat.  

c) ギプス (gips) perban keras yang digunakan untuk penyembuhan patah 

tulang dan lain-lain  

 dan lain-lain 

3. Gairaigo yang berasal dari bahasa Perancis 

Misalnya:  

a) クロワサン (croissant) roti yang berbentuk seperti bulan sabit  

b) クレヨン (crayon) peralatan yang digunakan untuk menggambar dan 

berbentuk batang  

c) コンクール (concours) kompetisi dalam sebuah ajang musik, gambar, 

film dan lain-lain  
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 dan lain-lain 

4. Gairaigo yang berasal dari bahasa Portugal 

a) カ ス テ ー ラ (castilla) sebuah kue yang dibuat dengan cara 

dipanggang dalam oven 

b) ボタン(botão) tombol 

c) ビロード(veludo) beludru 

Dan lain-lain 

5. Gairaigo yang berasal dari bahasa Belanda  

a) コーヒー (koffie) kopi 

b) ダンス (dans) menari 

c) カバン (kabas) tas 

Dan lain-lain 

 Dilihat dari berbagai contoh gairaigo yang diambil dari beberapa negara 

di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar gairaigo yang terdapat dalam 

bahasa Jepang merupakan nomina yang berasal dari berbagai bidang tertentu, 

misalnya dalam bidang kedokteran, musik, makanan dan lain-lain  
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2.2.3 Ciri Khas Gairaigo 

 Gairaigo dalam bahasa Jepang merupakan kata serapan dari bahasa asing 

dan mempunyai beberapa ciri khas dan karakteristik. Berikut ini akan dijelaskan 

beberapa ciri khas dan karakteristik gairaigo dalam bahasa Jepang.  

  Menurut Sudjianto dan Dahidi (2007: 105) banyak hal yang menjadi ciri 

khas gairaigo yang membedakan dengan wago, kango, dan konshugo. Ciri-ciri 

tersebut antara lain: 

6) Gairaigo ditulis dengan katakana 

7) Terlihat kecenderungan pemakaian gairaigo pada bidang dan lapisan 

masyarakat yang cukup terbatas, frekuensi pemakaian juga rendah 

8) Nomina konkrit relatif lebih banyak 

9) Ada juga gairaigo buatan Jepang 

10) Banyak kata yang dimulai dengan bunyi dakuon (bunyi yang 

digambarkan dengan tulisan kana yang diberi lambang dakuten, 

misalnya が、ぎ、dan lain-lain ) 

 Sudjianto dan Dahidi (2004: 105) juga menambahkan tentang beberapa 

karakteristik gairaigo, diantaranya adalah: 

1. Silabel tertutup pada kata bahasa asing yang akan dijadikan gairaigo 

harus diubah menjadi silabel terbuka dengan cara menambahkan bunyi 

vocal pada setiap konsonan pada silabel tertutup tersebut. Hal ini yang 
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menjadikan gairaigo-gairaigo tertentu terasa panjang maka tidak sedikit 

gairaigo yang dipendekkan sehingga terkesan lebih praktis dan mudah 

digunakan. 

Contoh:  

Konekushon (コネクション)   kone (コネ) 

2. Perubahan kelas kata pada gairaigo 

Di dalam pemakaian gairaigo ada beberapa kelas kata nomina dan 

adjektiva yang berubah menjadi verba 

Contoh: 

Sabo (サボ) + ru (る)   saboru (サボる) 

3. Penambahan sufiks na pada gairaigo kelas kata adjektiva 

Penambahan sufiks na pada gairaigo kelas kata ajektiva agar menjadi 

jelas bahwa gairaigo tersebut termasuk kelas kata adjektiva-na bukan 

sebagai adjektiva-i. 

Contoh: 

Hansamu (ハンサム)   hansamu na (ハンサムな)   

4. Pergeseran makna pada gairaigo 
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Sejalan dengan perkembangan pemakaiannya, ada gairaigo yang 

memiliki makna terbatas pada makna kata aslinya dan ada juga gairaigo 

yang mengalami pergeseran makna dari makna kata aslinya. 

Contoh: 

Kata mishin (ミシン) pada mulanya berarti mesin (mishin = kikai). 

Tetapi sekarang kata mishin terbatas pada kikai yang dipakai untuk 

menjahit pakaian (mesin jahit). Sangkan untuk menyatakaan mesin pada 

umumnya digunakan kata kikai (機械) 

 Secara umum ciri-ciri dan karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa 

gairaigo dalam bahasa Jepang harus mengikuti aturan-aturan pembetukan dalam 

bahasa Jepang itu sendiri.    

2.3 Kelas Kata (Hinshi) 

Dalam gramatika bahasa Jepang terdapat pengklasifikasian kelas kata yang 

disebut hinshi bunrui. Kelas kata tersebut diklasifikasikan berdasarkan fungsi, 

bentuk maupun sifatnya. Hinshi memiliki arti kelas kata atau jenis kata, 

sedangkan bunrui memiliki arti penggolongan, klasifikasi, kategori dan 

pembagian. Sehingga hinshi bunrui dapat diartikan sebagai penggolongan 

maupun pengklasifikasian kelas kata berdasarkan karakteristiknya dalam 

gramatika Bahasa Jepang.  

Dalam hinshi bunrui, kelas kata terbagi menjadi dua kelompok yaitu 

jiritsugo (kelas kata yang dapat berdiri sendiri) dan fuzokugo (kelas kata yang 
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tidak dapat berdiri sendiri). Dari klasifikasi tersebut, kelas kata dapat dibagi lagi 

ke dalam beberapa jenis yang lebih spesifik. 

Murakami dalam Sudjianto (2007: 147) mengemukakan pembagian kelas 

kata ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi dan sifatnya. Pembagian tersebut 

dijelaskan melalui bagan sebagai berikut: 

Bagan 1. Pembagian Kelas Kata 

 

 

 

 

 

 

 

Kata terbagi menjadi 2 kelompok yaitu jiritsugo dan fuzokugo. Jiritsugo 

merupakan kelas kata yang dengan sendirinya dapat menjadi bunsetsu. Sedangkan 

fuzokugo merupakan kelas kata yang dengan sendirinya tidak dapat menjadi 

bunsetsu. Jiritsugo dan fuzokugo masing-masing dibedakan menjadi dua jenis 

berdasarkan dapat tidaknya mengalami perubahan. Kelas kata dalam jiritsugo 

yang dapat mengalami perubahan bentuk, memiliki fungsi sebagai yoogen 

(predikat) yaitu terdiri dari; dooshi (verba), keiyooshi (ajektiva-i) dan 

keiyoodooshi  (ajektiva-na). Sedangkan kelas kata dalam jiritsugo yang tidak 



 

 

     

20 

mengalami perubahan terdiri dari; meishi (nomina) yang berfungsi sebagai subyek 

(taigen), fukushi (adverbia) yang berfungsi menerangkan yoogen, rentaishi 

(pronomina) yang berfungsi menerangkan taigen, setsuzokushi (konjungsi) yang 

berfungsi sebagai kata penghubung dan kandooshi (interjeksi) yang dapat berdiri 

sendiri sebagai bunsetsu dan berfungsi menyatakan perasaan. Selanjutnya pada 

kelompok fuzokugo, kelas kata yang dapat mengalami perubahan bentuk yaitu 

jodooshi (verba bantu) dan kelas kata yang tidak dapat mengalami perubahan 

bentuk yaitu joshi (partikel). 

Secara umum dapat diketahui bahwa hinshi bunrui merupakan klasifikasi 

kelas kata berdasarkan fungsi, bentuk dan sifatnya. Di dalam hinshi bunrui kelas 

kata dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu jiritsugo dan fuzokugo. Pada 

jiritsugo, kelas kata dibagi lagi berdasarkan kelas kata yang dapat mengalami 

perubahan seperti dooshi, keiyooshi dan  keiyoodooshi  serta kelas kata yang tidak 

dapat mengalami perubahan yaitu meishi, fukushi, rentaishi, setsuzokushi dan 

kandooshi. Sedangkan pada fuzokugo kelas kata juga dibagi berdasarkan kelas 

kata yang dapat mengalami perubahan bentuk yaitu jodooshi  dan kelas kata yang 

tidak dapat mengalami perubahan bentuk yaitu joshi. 

2.4 Pengertian nomina (Meishi) 

 Dalam hinshi bunrui, nomina (meishi) merupakan salah satu jenis kelas kata 

yang masuk ke dalam jenis jiritsugo. Berikut ini akan dijelaskan tentang 

pengertian meishi dan jenis-jenis meishi. 

 Tetsuo (2005: 85) mendefinisikan meishi sebagai berikut:  
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名詞は人や事物などを表して、文が描く事態の主体や対象といった

意味関係で文の構成メンバーになる品詞である。 

Meishi wa hito ya jibutsu nado wo arawashite, bun ga kaku jitai no shutai 

ya taishou to itta imi kankei de bun no kousei membaa ni naru hinshi de aru.  

Meishi adalah jenis kata yang menunjukkan orang, benda dan sebagainya, 

dan merupakan bagian dari susunan  kalimat berhubungan dengan arti 

menjadi subjek maupun objek dari keadaan yang digambarkan oleh kalimat 

tersebut. 

Kemudian Matsumura (1998: 1321) yang menyebutkan bahwa 

名詞とは品詞の一つ。物の名称で、自立語で、活用がない語。 

Meishi to wa hinshi no hitotsu. Mono ya meishou de, jiritsugo de, katsuyou ga nai 

go. 

Meishi merupakan salah satu jenis kata dan merupakan kata-kata yang dapat 

berdiri sendiri namun tidak dapat mengalami perubahan dan berfungsi untuk 

menyatakan nama benda. 

 Berdasarkan beberapa teori tentang meishi di atas dapat disimpulkan bahwa 

meishi adalah salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menyatakan orang, benda 

dan lain-lain, serta dapat menjadi subjek maupun objek dari keadaan yang 

digambarkan dalam suatu kalimat. 
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2.4.1. Jenis-jenis Meishi 

 Meishi terdiri dari beberapa jenis. Berikut ini akan dijelaskan tentang 

jenis-jenis meishi menurut ahli.  

Menurut Sudjianto (1995: 35) meishi dibagi menjadi 5 jenis diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Futsuu meishi 

Futsuu meishi adalah kata yang menyatakan suatu benda/perkara. 

Dalam jenis meishi ini terdapat kata-kata sebagai berikut: 

a. Gutaiteki na mono (nomina konkret) misalnya: 

uchi (rumah), gakkou (sekolah), ki (pohon), umi (laut), kuni (negara), 

hito (orang) dan lain-lain 

b. Chuushouteki na mono (nomina abstrak) misalnya:  

Shiawase (kebahagiaan), seishin (jiwa), kimochi (perasaan), kioku 

(ingatan), heiwa (perdamaian) dan lain-lain 

c. Ichi ya hougaku wo shimesu mono (nomina yang menyatakan 

letak/posisi/kedudukan dan arah/jurusan) misalnya: 

Migi (kanan), higashi (timur) 

d. Settogo ya setsubigo no tsuita mono (nomina yang disisipi prefiks 

dan suffiks) misalnya: 

Gohan (nasi), okane (uang), manatsu (pertengahan musim) dan lain-

lain 

e. Fukugou meishi/ fukugou go (nomina majemuk) misalnya:  

Asa + hi  asahi (matahari pagi) 
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Chika + michi  chikamichi (jalan pintas/terdekat) 

f. Hofukugouka no hinshi kara tenjita mono (nomina yang berasal dari 

kelas kata lain) misalnya: 

Verba hikaru    hikari (sinar/cahaya) 

Adjektiva-i samui   samusa (dinginnya) 

Adjektiva-na majimeda  majimesa (rajinnya) 

2. Koyuu meishi  

Koyuu meishi adalah nomina yang menyatakan nama suatu benda, nama 

orang, nama tempat, buku dan lain-lain 

Misalnya : 

Fuji san (gunung Fuji), Nagaragawa (sungai Nagara), Asahi 

shinbunsha (perusahaan surat kabar), Tokyo (kota Tokyo), Monyoushuu 

(nama buku: Monyoushuu), Taiheiyou (lautan pasifik) 

3. Suushi 

Suushi adalah nomina yang menyatakan jumlah, bilangan, 

urutan/kuantitas 

Kata-kata yang termasuk sushi antara lain:  

a. Suuryou no meishi (nomina yang menyatakan jumlah/kuantitas) 

1) Hansuushi (numeria pokok) misalnya:  

Ichi, ni, san, hitotsu, futatsu, yotsu dan lain-lain  

2) Hansuushi + josuushi (numeria pokok + kata bantu bilangan) 

misalnya:  
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Ichiban (nomor satu), daisan (ketiga), daigokaime (yang kelima 

kalinya), dan lain-lain 

4. Daimeishi  

Daimeishi adalah nomina yang menunjukkan orang, benda, tempat/arah. 

Daimeishi juga dipakai untuk menggantikan nama-nama yang 

ditunjukkan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pronominal 

a. Ninshou daimeishi 

1) Jishou, yaitu pronominal persona yang digunakan untuk 

menunjukkan diri sendiri. 

Misalnya: watashi, ore, dan ware 

2) Taishou, yaitu pronominal persona yang dipergunakan untuk 

menunjukkan orang yang menjadi pokok pembicaraan selain 

persona k esatu dan persona kedua 

Misalnya: kono kata, sono kata, ano kata  

b. Siji daimeishi 

1) Jibutsu ni kansuru mono (pronominal penunjuk benda) 

Misalnya: kore, sore, are, nani 

2) Basho ni kansuru mono (pronominal penunjuk tempat) 

Misalnya: koko, soko, asoko, doko 

3) Houkou ni kansuru mono (pronominal penunjuk arah) 

Misalnya: kochira, sochira, achira, dochira  
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5. Keishiki meishi  

Keshiki meishi adalah nomina yang menyatakan formalitas dan 

menyatakan arti yang sangat abstrak 

Misalnya: 

Toori (sebagaimana, sepertinya) 

Tokoro (waktu, hal, sedang, sesuatu, saat) 

Toki (pada waktu, ketika saat) dan lain-lain 

2.5 Verba  Suru 

Dalam hinshi bunrui, verba (doushi) merupakan salah satu jenis kelas kata 

yang masuk ke dalam jenis jiritsugo yang dapat mengalami perubahan dan dapat 

menjadi predikat. Verba dalam bahasa Jepang dapat dibagi dalam 3 kelompok 

yaitu godan katsuyou doushi, ichidan katsuyou doushi, sa henkaku katsuyou 

doushi, dan ka henkaku katsuyou doushi (Ondang 2007: 35). Verba Suru 

merupakan verba yang masuk dalam jenis sa henkaku katsuyou doushi yang 

didalam jenis tersebut hanya mempunyai satu verba saja. Di bawah ini akan 

dijelaskan tentang makna verba suru. 

Morita (1962: 502) mendefinisikan suru sebagai berikut: 

1. Menyatakan pergerakan/tindakan 

- Melakukan 

危ないことはしないほうがよい。(Abunai koto wa shinai houga 

yoi) 

Sebaiknya tidak melakukan hal yang berbahaya 
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2. Memberi kedudukan, mengganti benda satu dengan benda yang lain 

- Menjadikan 

あの人を会長にしましょう。(Ano hito wo kaichou ni shimashou) 

Mari kita jadikan dia sebagai pimpinan 

- Menukar/mengganti 

自動車のエンジンはガソリンをガスのようにして、シリンダー

におくり、ばくはつさせて動く。(Jidousha no enjin wa gasorin 

wo gasu no youni shite, shirindaa ni okuri, bakuhatsu sasete ugoku) 

Mesin mobil bisa bergerak dengan meledakkan bensin yang telah 

dijadikan seperti gas dan dimasukkan ke dalam silinder 

3. Menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, kegunaan 

dan peranan 

- Menyatakan pekerjaan seseorang 

ぼくの父は大学の先生をしている。(Boku no chichi wa daigaku no 

sensei o shiteiru.) Ayahku seorang dosen 

- Menyatakan peranan 

わたしはハムレットをするから、あなたはオフェリアになって

ください。(Watashi wa hamuretto wo suru kara, anata wa oferia ni 

natte kudasai) Saya berperan sebagai Hamlet, jadi, saya mohon kamu 

untuk menjadi Ophelianya 

4. Menyatakan harga 

- Harga 
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失礼ですが、あなたの靴はいくらしましたか。(Shitsurei desuga, 

anata no kutsu wa ikura shimashita ka) maaf, berapa harga sepatu 

anda? 

5. Menyatakan waktu yang telah berlalu 

あの人はあと 20 分ぐらいすれば来る思います。(Ano hito wa ato 

nijuppun gurai sureba kuru to omoimasu) Menurut saya dia akan 

dating sekitar 20 menit lagi 

6. Merasakan sesuatu 

Pola yang digunakan adalah～がする ( ~ga suru) 

だれもいないとなりのへやから、人の話し声がしましたよ(Dare 

mo inai tonari no heya kara, hito no koe ga shimashita yo) Terdengar 

suara orang yang sedang berbicara dari kamar kosong disebelah lho. 

7. Menyatakan suatu karakteristik, warna, dan bentuk 

バナナはほそ長い形をしている(Banana wa hoso nagai katachi wo 

shite iru) Pisang mempunyai bentuk yang panjang dan lonjong. 

8. Dapat menjadikan nomina atau adverbia menjadi kata kerja 

勉強する (Benkyou suru) Belajar 

愛する (Ai suru) Mencintai 

感ずる (Kanzuru) Merasakan 

{jika terdapat kata yang di akhiri dengan bunyi n atau u maka suru 

berubah menjadi zuru} 

にこにこする (niko niko suru) tersenyum 



 

 

     

28 

のんびりする (nonbiri suru) bersantai 

9. Menyatakan kalimat pertentangan dengan pola [~ni shite wa] 

- Meskipun 

この 2,3 日は冬にしては、あたたかすぎる。(Kono futsuka, mikka 

wa fuyu ni shite wa, atataka sugiru. ) Meskipun ini sudah musim 

dingin beberapa hari ini cuaca terasa terlalu hangat 

10. Menyatakan kalimat kalimat yang bertentangan dengan yang 

diharapkan. Menggunakan pola [~ni shitemo/~to shitemo] 

- Meskipun seandainya 

あの時にすぐ出かけたとしても、やっぱりおくれたでしょう。

(Ano toki ni sugu dekaketa toshitemo, yappari okureta deshou.) 

Meskipun seandainya waktu itu sudah keluar rumah secara langsung, 

mungkin tetap saja terlambat 

11. Memberikan contoh yang sejajar kedudukannya. Dengan pola [~ni 

shiro/~ni seyo] 

- Baik …….. maupun …… 

英語にしろ、フランス語にしろ、語学はわかいときにならうほ

うがいい (Eigo ni shiro, furansu go ni shiro, gogaku wa wakai toki ni 

narau houga ii) Baik bahasa Inggris maupun bahasa Prancis 

merupakan bahasa asing yang sebaiknya dipelajari oleh pembelajar 

bahasa sewaktu muda. 

12. Menyatakan suatu pengandaian. Dengan pola [~to shitara/~to 

sureba/~to suruto] 
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- Jika 

x + y = 15 の場合, x =10 とすると, y = 5 となる。(x + y = 15 no 

baai, x =10 to suruto, y = 5 to naru ) kalau x + y = 15,  jika x =10 

maka y = 5 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa verba suru merupakan 

kata kerja yang memiliki banyak makna (polisemi) karena mempunyai 12 makna 

dan penggunaan. Kemudian salah satu penggunaan yang berhubungan dengan 

penelitian ini adalah penggunaan verba suru yang dapat menjadikan nomina atau 

adverbia menjadi kata kerja yang menunjukkan aktivitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan kelas kata, asal usul gairaigo yang 

diikuti verba suru. Kemudian akan dijabarkan tentang perbandingan penggunaan 

gairaigo yang diikuti verba suru dengan padanan kata yang ada dalam bahasa 

Jepang (wago).  

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. The Nihon go Jurnal Tahun 2003 bulan Mei edisi kelima (NJ) 

Sumber data NJ berisi tentang informasi yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh orang Jepang  

b. J-Bridge Beginner Vol. 2 Tahun 2008 (JB) 

Sumber data JB merupakan buku pembelajaran bahasa Jepang yang 

ditujukan untuk pembelajar asing dan di dalamnya terdapat kosa kata 

serapan bahasa asing  
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c. Majalah JUNON Tahun 2011 bulan Juni edisi keenam (JN)  

Sumber data JN adalah majalah yang berisi informasi terbaru tentang film, 

artis, album lagu dan banyak terdapat kosa kata gairaigo+suru yang 

digunakan oleh orang Jepang. 

 Ketiga sumber data tersebut bervariasi karena berasal dari 3 aspek yang 

berbeda. Data yang diperoleh dari sumber data dirasa sudah cukup memenuhi data 

yang dibutuhkan dalam penelitian.  

3.3 Objek Data 

 Objek data dalam penelitian ini yaitu gairaigo yang diikuti verba suru yang 

terdapat dalam sumber data. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

catat. Teknik catat adalah teknik menjaring data dengan mencatat hasil 

penyimakan data pada kartu data. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan 

kosakata gairaigo yang diikuti verba suru yang terdapat dalam sumber data. 

3.5 Analisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode padan teknik 

hubung banding. Metode padan teknik hubung banding yaitu teknik analisis 

dengan cara membandingkan satuan kebahasaan yang mempunyai makna sama 

dalam suatu kalimat. 
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 Langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Mengumpulkan kosa kata gairaigo yang diikuti verba suru dengan 

menggunakan kartu data. kolom yang terdapat dalam kartu data berisi: 

kolom kalimat yang mengandung kosa kata gairaigo yang diikuti verba 

suru, kolom asal kata gairaigo, kolom makna asal, kolom kategori kelas 

kata, kolom makna setelah diikuti verba suru dan kolom padanan kata 

dalam bahasa Jepang (wago). 

2. Kemudian setiap kosa kata gairaigo yang diikuti verba suru yang terdapat 

dalam kartu data tersebut akan dianalisis satu persatu. Kategori yang akan 

dianalisis antara lain: asal kata, makna asal, kelas kata, padanan kata 

(wago) dan perbandingan penggunaan gairaigo yang diikuti verba suru 

dalam kalimat bahasa Jepang. Padanan kata dan contoh kalimat padanan 

kata berasal dari ruigigo jiten, koujien jiten, kokugo jiten, 

http://tangorin.com/ , jitsurei dan sebagainya. Kemudian padanan kata 

tersebut telah dikonsultasikan dengan pihak yang berkompeten.   

3. Setelah itu, peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan terhadap objek-objek yang diteliti. 
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3.6 Kartu Data 

Contoh kalimat Asal 

kata 

Makna 

asal 

Kategori 

kelas 

kata 

Makna 

setelah 

diikuti 

verba 

suru. 

Padanan 

kata 

(1) NJ(Nihon Jurnal) で

は、読者の皆さんと編

集部スタッフとで、東

京周辺のさまざまな名

所やおもしろい場所を

探検するプログラム

を、５月からスタート

させます。 

„NJ memulai sebuah 

program dari bulan mei 

yang diadakan untuk para 

pembaca dan staff redaksi 

yaitu program 

menjelajahi tempat-

tempat yang menarik dan 

terkenal di sekitar Tokyo‟ 

Start Awal, 

permul

aan, 

kesemp

atan 

Nomina 

abstrak 

(chuusho

uteki na 

mono)  

Memulai 始 め さ

せ ま

す。 

 

Analisis :   

  Pada kalimat di atas kata sutaato saseru (スタートさせる) berasal dari kata 

sutaato+saseru (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

saseru) yang mempunyai arti memulai. Kata sutaato masuk dalam kelas kata 

nomina abstrak (chuushouteki na mono). Sutaato diserap dari bahasa Inggris 

yang mempunyai arti awal, permulaan, kesempatan dan sebagainya dan tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. Kata 

tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang yaitu hajimeru (始め
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る). Hajimeru mempunyai arti awal (hal yang baru), memulai (sesuatu yang 

sebelumnya tidak dikerjakan), mengawali dan sebagainya. Keduanya dapat 

digunakan untuk memulai/mengawali suatu hal. 

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah sutaato suru tidak digunakan 

untuk memulai kegiatan yang didalamnya masing-masing individu melakukan 

hal yang bervariasi, memulai sesuatu yang baru (memulai usaha) dan menjadi 

yang pertama sedangkan hajimeru bisa digunakan. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no. (1) sutaato saseru dapat digantikan dengan kata 

hajimesaseru hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah program 

acara baru yang dimulai secara serentak. Tetapi dalam konteks kalimat tertentu 

kata hajimeru tidak dapat digantikan oleh kata sutaato suru seperti contoh 

dibawah ini, 

 Contoh : 

 Mari kita mulai pelajaran 

 授業を始めましょう。()  

 Jugyou wo hajimemashou  

 授業をスタートしましょう。() 

 Jugyou wo sutaato shimashou  
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 Kalimat di atas tidak menggunakan kata sutaato shimashou karena objek 

kalimat di atas adalah pelajaran yang didalamnya melakukan berbagai aktivitas, 

seperti menulis, mendengarkan dan sebagainya. Sutaato shimashou digunakan 

untuk melakukan aktivitas yang sama, misalnya peluncuran film/album secara 

serentak, lomba makan, lari dan lain-lain. 

 

Keterangan 

 : bisa digunakan dalam kalimat bahasa Jepang 

 : tidak bisa digunakan dalam kalimat bahasa Jepang   

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

4. Pembahasan  

Pada bab ini akan diuraikan hasil analisis tentang asal usul, kelas kata, 

padanan kata dan perbandingan penggunaan pada setiap gairaigo yang diikuti 

verba suru. 

1. サポートする 

(1) アイディア次第でそれぞれの現場に会わせたさまざまな使い方がで

き、日本語教師の方々を強力にサポートします。(NJ p-2)  

Aidea shidai de sorezore no genba ni awaseta samazamana tsukaikata ga 

deki, nihongo kyoushi no katagata wo kyouryoku ni sapooto shimasu. 

Membuat bermacam-macam cara penggunaan yang cocok di setiap situs 

tergantung pada idenya dan mendukung penuh para pengajar bahasa 

Jepang. 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata sapooto shimasu (サポートします) berasal dari 

kata sapooto+shimasu (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

shimasu) yang mempunyai arti mendukung. Kata sapooto masuk dalam kelas 

kata nomina abstrak (chuushouteki na mono). Sapooto diserap dari bahasa Inggris 

yaitu support yang mempunyai arti sokongan, bantuan, sandaran dan sebagainya 

36 
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dan tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. 

Kata tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) yaitu 

sasaeru ( 支える ). Sasaeru mempunyai arti menyokong, mempertahankan, 

menahan dan sebagainya. Keduanya dapat digunakan untuk 

mendukung/membantu tindakan seseorang secara lahiriah maupun batiniah.    

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah  sapooto suru tidak dapat 

digunakan untuk menahan/menopang seseorang secara langsung agar tidak 

jatuh/roboh dengan suatu benda sedangkan sasaeru bisa digunakan. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no. (1) kata sapooto shimasu dapat digantikan dengan kata 

sasaemasu. Hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah tindakan para 

pengajar yang berupa batiniah. Tetapi dalam konteks kalimat tertentu kata sasaeru 

tidak dapat digantikan oleh kata sapooto suru seperti contoh di bawah ini,  

 Contoh : 

 Dia menopang badannya dengan tongkat 

彼はつえで体を支えた。() 

Kare wa tsue de karada wo sasaeta 

彼はつえで体をサポートした。() 

Kare wa tsue de karada wo sapooto shita 
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Pada contoh kalimat di atas kata sasaeta tidak dapat digantikan oleh kata 

sapooto shita. Hal ini disebabkan karena objek kalimat di atas berupa badan yang 

ditopang dengan tongkat supaya tidak jatuh/roboh. 

2. パッケージする 

(2) 入門～初級の学習に必須の教材がパッケージされた。(NJ p-2) 

Nyuumon~shokyuu no gakushuu ni hissu no kyouzai ga pakkeeji sareta. 

Materi wajib telah dikemas dalam pembelajaran mulai tingkat pengenalan 

sampai tingkat pemula 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata pakkeeji sareru (パッケージされる) berasal dari 

kata pakkeeji+sareru (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

sareru) yang mempunyai arti dikemas. Kata pakkeeji masuk dalam kelas kata 

nomina abstrak (chuushouteki na mono). Pakkeeji diserap dari bahasa Inggris 

yaitu package yang mempunyai arti bungkus, pak, paket dan sebagainya dan tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. Kata 

tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) yaitu tsutsumu (包

む ). Tsutsumu mempunyai arti membungkus, menutup, menyelimuti dan 

sebagainya. Keduanya dapat digunakan untuk membungkus/mengemas barang.   

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah pakkeji suru digunakan untuk 
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mengumpulkan/membendel sehingga menjadi sebuah barang/produk. sedangkan 

tsutsumu tidak bisa digunakan.  

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no. (2) pakkeeji sareru tidak dapat digantikan dengan kata 

tsutsumareru. Hal ini disebabkan karena objek pada kalimat tersebut adalah 

materi wajib yang kemudian dikemas menjadi sebuah buku dan akan dijual. 

Tetapi dalam konteks kalimat tertentu kata tsutsumu dapat digantikan oleh kata 

pakkeeji suru seperti contoh di bawah ini, 

 Contoh : 

 Dia membungkus hadiah dengan kertas 

 彼女は贈りものを紙で包んだ。() 

 Kanojo wa okurimono wo kami de tsutsunda. 

 彼女は贈りものを紙でパッケージした。()  

 Kanojo wa okurimono wo kami de pakkeeji shita. 

  Pada contoh kalimat di atas kata tsutsunda dapat digantikan dengan kata 

pakkeeji shita. Hal ini disebabkan karena objek kalimat di atas adalah hadiah yang 

kemudian dibungkus menggunakan kertas.   
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3. スタートする 

(3) NJ(Nihon Jurnal)では、読者の皆さんと編集部スタッフとで、東京周

辺のさまざまな名所やおもしろい場所を探検するプログラムを、５

月からスタートさせます。(NJ p-3) 

 NJ (Nihon Jurnal)de wa, dokusha no minasan to henshuubu sutaffu to de, 

toukyou shuuhen no samazamana meisho ya omoshiroi basho wo tanken 

suru puroguramu wo, go gatsu kara sutaato sasemasu 

 NJ memulai sebuah program dari bulan Mei yang diadakan untuk para 

pembaca dan staff redaksi yaitu program menjelajahi tempat-tempat yang 

menarik dan terkenal di sekitar Tokyo 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata sutaato saseru (スタートさせる) berasal dari kata 

sutaato+saseru (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi saseru) 

yang mempunyai arti memulai. Kata sutaato masuk dalam kelas kata nomina 

abstrak (chuushouteki na mono). Sutaato diserap dari bahasa Inggris yang 

mempunyai arti awal, permulaan, kesempatan dan sebagainya dan tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. Kata 

tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) yaitu hajimeru 

(始める). Hajimeru mempunyai arti awal (hal yang baru), memulai (sesuatu yang 

sebelumnya tidak dikerjakan), mengawali dan sebagainya. Keduanya dapat 

digunakan untuk memulai/mengawali suatu hal secara bersamaan. 
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 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah sutaato suru tidak digunakan untuk 

memulai kegiatan yang didalamnya masing-masing individu melakukan hal yang 

bervariasi dan menjadi yang pertama sedangkan hajimeru bisa digunakan. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no. (3) sutaato saseru dapat digantikan dengan kata 

hajimesaseru hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah program 

acara baru yang dimulai secara serentak. Tetapi dalam konteks kalimat tertentu 

kata hajimeru tidak dapat digantikan oleh kata sutaato suru seperti contoh 

dibawah ini, 

 Contoh : 

 Mari kita mulai pelajaran 

 授業を始めましょう。()  

 Jugyou wo hajimemashou  

 授業をスタートしましょう。() 

 Jugyou wo sutaato shimashou  

 Kalimat di atas tidak menggunakan kata sutaato shimashou karena objek 

kalimat di atas adalah pelajaran yang didalamnya melakukan berbagai aktivitas, 

seperti menulis, mendengarkan dan sebagainya. Sutaato shimashou digunakan 

untuk melakukan aktivitas yang sama, misalnya peluncuran film/album secara 

serentak, lomba makan, lari dan lain-lain. 
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4. メモする 

(4) くり返し出てくる言葉、大切な情報をメモする。(NJ p-18) 

Kurikaeshi dashite kuru kotoba, taisetsuna jouhou wo memo suru. 

Mencatat informasi penting dan kosakata yang keluar berulang kali 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata memo suru ( メモする ) berasal dari kata 

memo+suru yang mempunyai arti mencatat. Kata memo masuk dalam kelas kata 

nomina konkrit (gutaiteki na mono). Memo mengalami pemendekan kata dan 

diserap dari bahasa Inggris yaitu memorandum yang mempunyai arti nota, surat 

peringatan, catatan pendek dan sebagainya dan tidak mengalami perubahan makna 

dibandingkan dengan kosa kata aslinya. Kata tersebut mempunyai padanan kata 

dalam bahasa Jepang (wago) yaitu kakitomeru (書き留める ). Kakitomeru 

mempunyai arti menulis sebuah catatan kecil untuk membantu dalam mengingat.  

 Berdasarkan pengertian kedua kata yang telah diuraikan di atas, maka contoh 

kalimat no. (4) kata memo suru dapat digantikan dengan kata kakitomeru. Hal ini 

disebabkan karena kedua kata tersebut dapat digunakan untuk mencatat suatu 

informasi yang diperlukan dan berfungsi untuk membantu subjek dalam 

mengingat apa yang dicatat. Kemudian antara memo suru dan kakitomeru tidak 

mempunyai perbedaan, sehingga kedua kata tersebut dapat saling menggantikan. 

Namun kata yang lebih sering digunakan di Jepang adalah memo suru karena 

lebih mudah diucapkan dan dapat digunakan pada berbagai situasi.   
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5. チェックする 

(5) メモを見ながら４つの選択肢を聞いてチェックし、正解を見つける。

(NJ p-18) 

 Memo wo minagara yottsu no sentakushi wo kiite chekku shi, seikai wo 

mitsukeru. 

 Memeriksa dan mendengarkan 4 pilihan sambil melihat catatan kemudian 

menemukan jawaban yang tepat 

Analisis:  

 Pada kalimat di atas kata chekku shi (チェックし ) berasal dari kata 

chekku+shi (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shi(te)) 

yang mempunyai arti memeriksa. Kata chekku masuk dalam kelas kata nomina 

abstrak (chuushouteki na mono). Chekku diserap dari bahasa Inggris yaitu check 

yang mempunyai arti cek, tanda (pemeriksaan), memeriksa, mengurangi dan 

sebagainya. Chekku suru tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan 

kosa kata aslinya. Kata tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang 

(wago) yaitu tashikameru (確かめる). Tasikameru mempunyai arti membuktikan, 

memastikan, memeriksa dan sebagainya. Keduanya dapat digunakan untuk 

memeriksa/memastikan suatu hal. Misalnya, memeriksa pemesanan tempat, 

jadwal keberangkatan dan sebagainya. 

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah chekku suru memeriksa suatu hal 
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(dokumen, badan dan sebagainya) dengan teliti dan mendetail, mengecek dengan 

menggunakan tanda (O/) sedangkan tashikameru tidak bisa digunakan.  

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no (5) chekku shi tidak dapat digantikan dengan kata 

tashikame. Hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah 4 pilihan yang 

diperiksa dengan teliti untuk bisa menjawab dengan benar. Tetapi dalam konteks 

kalimat tertentu kata tashikameru dapat digantikan oleh kata chekku suru seperti 

contoh di bawah ini, 

 Contoh : 

 Kami memastikan pemesanan hotel melalui telepon 

 我々はそのホテルの予約を電話で確かめた。() 

 Ware ware wa sono hoteru no yoyaku wo denwa de tashikameta. 

 我々はそのホテルの予約を電でチェックした。() 

 Ware ware wa sono hoteru no yoyaku wo denwa de chekku shita. 

 Pada contoh kalimat diatas kata tashikameta dapat digantikan oleh kata 

chekku shita. Hal ini disebabkan karena objek kalimat di atas adalah pemesanan 

hotel yang belum jelas kepastiannya.  

6. リサイクルする 

(6) 販売店は、不要になった家電を工場でリサイクルし、その費用を負

担する。(NJ p-25) 
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 Hanbaiten wa, fuyou ni natta kaden wo koujou de risaikuru shi, sono 

hiyou wo futan suru. 

 Toko barang mendaur ulang peralatan listrik rumah yang sudah tidak 

terpakai di pabrik dan menanggung biaya tersebut 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas risaikuru shi (リサイクルし ) berasal dari kata 

risaikuru+shi (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shi(te)) 

yang mempunyai arti mendaur ulang. Kata risaikuru masuk dalam kelas kata 

nomina abstrak (chuushouteki na mono). Risaikuru diserap dari bahasa Inggris 

yaitu recycle yang mempunyai arti mendaur ulang kembali barang-barang yang 

telah rusak/tidak bisa dipakai sehingga barang tersebut dapat digunakan kembali 

dan kosa kata tersebut tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan 

kosa kata aslinya. 

 Pada contoh kalimat no. (6) kata risaikuru shi digunakan untuk mendaur 

ulang peralatan-peralatan yang sudah tidak terpakai lagi. Kata tersebut tidak 

mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago).  

7. キャンセルする 

(7) 申し込み後、やむを得ない理由でキャンセルする場合は旅行の一週

間前までに学生課に連絡してください。(NJ p -26) 

Moushikomi ato, yamu wo enai riyuu de kyanseru suru baai wa ryokou no 

isshuukan mae made ni gakuseika ni renraku shite kudasai 
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Setelah melakukan pendaftaran apabila akan membatalkan aplikasi karena 

alasan yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan menghubungi divisi 

kemahasiswaan seminggu sebelum perjalanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata kyanseru suru (キャンセルする) berasal dari kata 

kyanseru+suru yang mempunyai arti membatalkan. Kata kyanseru masuk dalam 

kelas kata nomina abstrak (chuushouteki na mono). Kyanseru diserap dari bahasa 

Inggris yaitu cancel yang mempunyai arti membatalkan, mencap, menghapuskan 

dan sebagainya. Kyanseru suru tidak mengalami perubahan makna dibandingkan 

dengan kosa kata aslinya. Kata tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa 

Jepang (wago) yaitu torikesu (取り消す). Torikesu mempunyai arti membatalkan, 

menghapus, mencabut kembali dan sebagainya. Keduanya dapat digunakan untuk 

membatalkan sebuah kontrak perdagangan, permohonan, aplikasi, janji, 

pemesanan tempat dan sebagainya. 

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah kyanseru suru tidak bisa digunakan 

untuk untuk menarik kembali perkataan yang telah diucapkan sedangkan torikesu 

bisa digunakan. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no. (7) kata kyanseru suru dapat digantikan dengan kata 

torikesu hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah pendaftaran 
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sebuah perjalanan. Tetapi dalam konteks kalimat tertentu kata torikesu tidak dapat 

digantikan oleh kata kyanseru suru seperti contoh di bawah ini, 

 Contoh : 

Saya menarik kembali ucapan saya 

私の発言を取り消します。() 

Watashi no hatsugen wo torikeshimasu. 

私の発言をキャンセルします。()  

Watashi no hatsugen wo kyanseru shimasu. 

 Pada contoh kalimat di atas kata torikeshimasu tidak dapat digantikan dengan 

kata kyanseru suru. Hal ini disebabkan karena objek kalimat di atas adalah sebuah 

ucapan.  

8. プレゼントする 

(8) 抽選で、上の A～C のいずれかをプレゼントします。(NJ p-82) 

  Chuusen de, ue no A~C no izureka wo purezento shimasu. 

Kami akan memberikan hadiah kepada yang mendapatkan salah satu 

dari huruf A sampai C yang ada dalam lotre 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata purezento shimasu (プレゼントします) berasal 

dari kata purezento+shimasu (suru yang mengalami perubahan kata kerja menjadi 

shimasu) yang mempunyai arti memberi hadiah (menghadiahkan). Kata 

purezento masuk dalam kelas kata nomina konkrit (gutaiteki na mono). Purezento 
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diserap dari bahasa Inggris yaitu present yang mempunyai arti hadiah dan tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya.  

 Pada contoh kalimat no. (8) purezento shimasu digunakan untuk memberikan 

hadiah kepada orang lain yang memenangkan lotre. Kata tersebut tidak 

mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago). Kemudian penggunaan 

purezento suru yaitu digunakan untuk memberikan sesuatu benda berupa hadiah 

(ulang tahun, pernikahan, lotre, dan lain-lain) dan memberikan barang/benda 

kepada orang lain yang bertujuan untuk membuat orang lain senang. Meskipun 

purezento suru tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago), 

purezento suru dapat diganti dengan purezento wo ageru karena suru dalam kata 

purezento suru mempunyai makna memberi dan penggunaan keduanya sama.  

9. ホームステイする 

(9) わたしの実家にホームステイしていたジェフは、アリゾナの大学の

卒業後、日本で就職したいと、わが家へやってきました。(NJ p-41) 

 Watashi no jikka ni hoomusutei shite ita  Jeff  wa, Arizona no daigaku no  

 shotsugyou ato, nihon de shuushoku shitaito, waga uchi e yattekimashita  

Jeff yang tinggal di rumah orang tua saya, datang ke rumah dan 

mengatakan bahwa setelah lulus dari universitas Arizona, dia ingin bekerja 

di Jepang. 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata hoomusutei suru (ホームステイする) berasal dari 

kata hoomusutei+suru yang mempunyai arti tinggal (bertempat tinggal). Kata 
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hoomusutei masuk dalam kelas kata nomina abstrak (chuushouteki na mono). 

Hoomusutei diserap dari bahasa Inggris yaitu homestay yang mempunyai arti 

sebuah program studi di luar negeri yang mana seseorang tinggal dengan keluarga 

lokal untuk belajar bahasa asing. Hoomusutei suru tidak mengalami perubahan 

makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. 

 Pada contoh kalimat no. (9) hoomusutei shite ita digunakan ketika orang 

asing tinggal di keluarga orang Jepang. kata tersebut tidak memiliki padanan kata 

dalam bahasa Jepang (wago). Kemudian penggunaan hoomusutei suru yaitu 

digunakan oleh orang asing yang tinggal dengan keluarga lokal untuk belajar 

bahasa asing (Bahasa Jepang) . 

10. マスターする 

(10) 「聴読解」はレベル別講座で解き方マスターします (NJ p-85) 

  Choudokkai wa reberu betsu kouza de tokikata masutaa shimasu 

Choudokkai yaitu menguasai cara penyelesaian pada program tingkat 

yang berbeda   

 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata masutaa suru (マスターします) berasal dari kata 

masutaa+shimasu (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

shimasu) yang mempunyai arti menguasai. Kata masutaa masuk dalam kelas kata 

nomina konkrit (gutaiteki na mono). Masutaa diserap dari bahasa Inggris yaitu 

master yang mempunyai arti pemilik, orang yang mempunyai kekuasaan, 
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menguasai. Masutaa suru tidak mengalami perubahan makna dibandingkan 

dengan kosa kata aslinya.  

 Pada contoh kalimat no. (10) kata masutaa shimasu digunakan dalam 

menguasai suatu materi dengan suatu cara. Kata tersebut tidak mempunyai 

padanan kata dalam bahasa Jepang (wago). Kemudian penggunaan masutaa suru 

yaitu digunakan menguasai suatu kemampuan, teknik, cara dan sebagainya. 

11. メールする 

(11) ふだん母とは仕事の話を全然しないんでが、最近、「今日はこんな

仕事をしてきました」とメールしたら「また報告してね」といわれ

て。 

 (JN p-4) 

Fudan haha to wa shigoto no hanashi wo zenzen shinain desu ga, saikin, 

[kyou wa konna shigoto wo shite kimashita] to meeru shitara [mata 

houkoku shite ne] to iwarete. 

Biasanya ibu tidak pernah membicarakan pekerjaan saya, tapi akhir-akhir 

ini jika saya mengirim email yang berisi „hari ini aku melakukan pekerjaan 

seperti ini‟ kemudian dijawab dengan „nanti lapor lagi ya‟ 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata meeru suru (メールしたら) berasal dari kata 

meeru+shitara (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shitara) 

yang mempunyai arti jika mengirim email (mengemail). Kata meeru masuk 

dalam kelas kata nomina konkrit (gutaiteki na mono). Meeru diserap dari bahasa 
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Inggris yaitu mail yang mempunyai arti pesan. Meeru suru tidak mengalami 

perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. 

 Pada contoh kalimat no. (11) meeru shitara merupakan tindakan/perbuatan 

mengirim pesan dari seseorang untuk orang lain melalui media elektronik/internet. 

Kata tersebut tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago). 

Kemudian penggunaan meeru suru yaitu digunakan untuk mengirim pesan yang 

dikirim hanya melalui media elektronik atau internet. Meskipun meeru suru tidak 

mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago), meeru suru dapat diganti 

dengan meeru wo okuru karena suru dalam kata meeru suru mempunyai makna 

mengirim dan penggunaan keduanya sama. 

12. オッケーする 

(12) メールで告白するのもどうかと思うけど、メールでオッケーするの

もどうかと思いますよ。（JN p-17） 

 Meeru de kokuhaku suru no mo douka to omou kedo, meeru de okkee suru 

no mo douka to omoimasu yo. 

Saya berpikir bagaimana saya mengaku lewat email atau bagaimana saya 

menyetujuinya lewat email. 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata okkee suru (オッケーする) berasal dari kata 

okkee+suru yang mempunyai arti menyetujui. Kata okkee masuk dalam kelas 

kata nomina abstrak (chuushouteki na mono). Okkee diserap dari bahasa Inggris 

yaitu OK yang mempunyai arti ya, baiklah, persetujuan dan sebagainya. Okkee 
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suru tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. 

Kata tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa jepang (wago) yaitu 

ukeireru ( 受け入れる ). Ukeireru mempunyai arti menerima, menyetujui, 

menampung (saran), menerima baik (usul) dan sebagainya. Keduanya dapat 

digunakan untuk menerima permintaan orang lain. 

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah okke suru digunakan untuk 

memberi jawaban OK dan lebih sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari 

sedangkan ukeireru digunakan dalam bahasa lisan maupun tulisan dan terkesan 

resmi. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no, (12) kata okkee suru tidak dapat digantikan dengan kata 

ukeireru. Hal ini desebabkan karena dalam kalimat tersebut hubungan antara 

kedua subjek dekat dan isi dari pesan tersebut tentang pengakuan (cinta) sehingga 

tidak menggunakan kata yang terkesan resmi. Tetapi dalam konteks kalimat 

tertentu kata ukeireru dapat digantikan oleh kata okkee suru seperti contoh di 

bawah ini, 

 Contoh : 

 An menerima lamaran Henry. 

 アンはヘンリーの求婚を受け入れた。 () 

 An wa henry no kyuukon wo ukeireta. 
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 アンはヘンリーの求婚をオッケーした。() 

 An wa henry no kyuukon wo okkee shita. 

 Pada contoh kalimat di atas kata ukeireta dapat digantikan oleh kata okkee 

shita. Hal ini disebabkan karena kalimat tersebut bisa mengandung nuansa yang 

terkesan resmi maupun tidak tergantung dari situasi dan pembicara dengan lawan 

bicaranya.  

13. イメージする 

(13) 「金閣寺」をイメージしたスニーカーは、共演した、森山剛さんと

蒼甫さんと俺でおそろしい。（JN p-35） 

[Kinkakuji] wo imeeji shita suniikaa wa, kyouen shita, Moriyama Tsuyoshi 

san to Sousuke  san to ore de osoroshii. 

Sepatu kets yang menggambarkan warna kuil Kinkakuji yang mungkin 

dibintangi Moriyama Tsuyoshi, Sousuke dan saya 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata imeeji shita (イメージした) berasal dari kata 

imeeji+shita (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shita)  

yang mempunyai arti menggambarkan. Kata imeeji masuk dalam kelas kata 

nomina konkrit (gutaiteki na mono). Imeeji diserap dari bahasa Inggris yaitu 

image yang mempunyai arti gambar, patung, kesan, bayang-bayang dan 

sebagainya. Imeeji suru tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan 

kosa kata aslinya. Kata tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang 

(wago) yaitu omoiegaku (思い描く). Omoiegaku mempunyai arti membayangkan, 
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membayangkan (bentuk sesuatu/benda, sosok/wujud dan sebagainya) di dalam 

hati. Keduanya dapat digunakan untuk menggambarkan/membayangkan sesuatu 

hal (sosok, wujud, bentuk, harapan dan sebagainya)  

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah imeeji suru digunakan untuk 

menggambarkan wujud yang sudah ada, mempunyai makna citra (kesan) 

sedangkan omoiegaku tidak bisa digunakan. 

  Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no. (13) kata imeeji shita tidak dapat digantikan dengan kata 

omoiegaita. Hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah kuil 

kinkakuji yang benda tersebut sudah berwujud dan nyata. Tetapi dalam konteks 

kalimat tertentu kata omoiegaku dapat digantikan oleh kata imeeji suru seperti 

contoh di bawah ini. 

 Misalnya : 

 Membayangkan kehidupan yang baru 

新しい生活を思い描く。 () 

Atarashii seikatsu wo omoiegaku 

新しい生活をイメージする。()  

Atarashii seikatsu wo imeeji suru 

 Pada contoh kalimat di atas kata omoiegaku dapat digantikan oleh kata imeeji 

suru. Hal ini disebabkan karena objek kalimat di atas adalah kehidupan baru yang 

belum menjadi sebuah kenyataan.   
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14. ゲームする  

(14) 映画のチケットを買うとゲーセンのメダルを何枚かプレゼントして

くれるところがあって、ゲームしない人は興味ないんでしょうけど、

僕は「やった～！」と思って。（JN p-53） 

 Eiga no chiketto wo kau to geesen no medaru wo nan mai ka purezento 

shite kureru tokoro ga ate, geemu shinai hito wa kyoumi nain deshou kedo, 

boku wa [yatta~!] to omotte. 

Terdapat sebuah tempat yang memberikan hadiah berupa beberapa lembar 

medal game center kalau saya membeli tiket film. Orang yang tidak 

bermain game mungkin tidak berminat, tapi saya berpikir „asyiik‟. 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata geemu shinai (ゲームしない) berasal dari kata 

geemu+shinai (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shinai) 

yang mempunyai arti tidak bermain game (bermain permainan). Kata geemu 

masuk dalam kelas kata nomina konkrit (gutaiteki na mono). Geemu diserap dari 

bahasa Inggris yaitu game yang mempunyai arti permainan, pertandingan dan 

sebagainya. Geemu suru tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan 

kosakata aslinya  

 Pada contoh kalinat no. (14) geemu shinai (suru)  merupakan suatu 

permainan yang dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama yang dilakukan di 

depan monitor dengan menggunakan software atau aplikasi permainanan. Kata 

tersebut tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago). Kemudian 
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penggunaan geemu suru yaitu selain melakukan permainan berupa game juga 

dalam permainan yang menggerakkan seluruh tubuh (pemainan olahraga).  

15. シャンプーする 

(15) 一度、母が東京の撮影中に遊びに来たときに、一緒にお風呂に入っ

たんだけど、シャンプーしてる私の腕を見て、「男みたい！」って。 

(JN p-59） 

Ichido, haha ga toukyou no satsueichuu ni asobi ni kita toki ni, isshoni 

ofuro ni haittadakedo, shanpuu shiteru watashi no ude wo mite, [otoko 

mitai!]tte. 

Pernah sekali, ketika ibu saya datang berkunjung di tengah pemotretan di 

Tokyo, kemudian kami pergi ke pemandian air panas, ibu melihat lengan 

saya, ketika saya sedang membilas rambut dan mengatakan lenganmu 

seperti lengan laki-laki! 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata shanpuu suru (シャンプーしてる) berasal dari 

kata shanpuu+shiteru (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

shiteru) yang mempunyai arti membilas rambut. Kata shanpuu masuk dalam 

kelas kata nomina konkrit (gutaiteki na mono). Shanpuu diserap dari bahasa 

Inggris yaitu shampoo yang mempunyai arti langir/pencuci rambut dan shanpuu 

tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya.  
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 Pada contoh kalimat no. (15) shanpuu shiteru merupakan aktivitas membilas 

rambut. Kata tersebut tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang 

(wago). Kemudian penggunaan shanpuu suru yaitu hanya digunakan untuk 

membilas rambut.  

16. リラックスする 

(16) 撮影の合間にはストレッチをしたり、スタッフと冗談を言い合った

りと、終始リラックスした様子でした。（JN p-67） 

Satsuei no aima ni wa sutorecchi wo shitari, sutaffu to joudan wo iiattari to, 

shuushi rirakkusu shita yousu deshita 

Selama pemotretan, melakukan peregangan dan bercanda dengan staf dan 

dari awal sampai akhir merupakan keadaan yang santai. 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata rirakkusu shita (リラックスした) berasal dari kata 

rirakkusu+shita (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shita) 

yang mempunyai arti santai (rileks). Kata rirakkusu masuk dalam kelas kata 

nomina abstrak (chuushouteki na mono). Rirakkusu diserap dari bahasa Inggris 

yang mempunyai arti bersantai-santai, istirahat dan sebagainya dan kosakata 

tersebut tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata 

aslinya. Kata tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) 

yaitu kutsurogu (寛ぐ). Kutsurogu mempunyai arti bersantai, bersenang diri dan 
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sebagainya. Keduanya dapat digunakan untuk bersantai melonggarkan badan dan 

pikiran. 

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah rirakkusu suru tidak dapat 

digunakan dalam kalimat sopan (keigo) sedangkan kutsurogu bisa digunakan. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh no. (16) kata rirakkusu shita dapat digantikan oleh kutsuroida. Hal 

ini disebabkan karena subjek kalimat tersebut merasakan perasaan yang santai 

dengan melakukan peregangan dan bercanda dengan staff. Tetapi dalam konteks 

kalimat tertentu kata kutsurogu tidak dapat digantikan oleh kata rirakkusu suru 

seperti contoh di bawah ini, 

 Contoh : 

 Silahkan bersantai 

どうかおくつろぎ下さい。() 

Douka o kutsurogi kudasai 

 どうかおリラックスし下さい。() 

 Douka o rirakkushi kudasai 

Pada contoh kalimat di atas kata o kutsurogi kudasai tidak dapat digantikan 

dengan kata o rirakkusu shi kudasai. Hal ini disebabkan karena kalimat tersebut 

merupakan kalimat sopan (keigo). 
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17. アップする 

(17) 難しい場合はすぐに写真をホームページにアップして、お詫びのメ

ッセージをファンに送っています。（JN p-67） 

Muzukashii baai wa sugu ni shashin wo hoomu peeji ni appu shite, owabi 

no messeeji wo fan ni okutte imasu 

Pada saat kesulitan, saya akan langsung mengunggah foto di halaman web 

dan mengirim pesan permintaan maaf kepada para penggemar. 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata appu shite (アップして ) berasal dari kata 

appu+shite (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shite)  yang 

mempunyai arti mengunggah. Appu dalam bahasa Jepang mempunyai 2 makna 

yaitu appu yang mempunyai arti naik dan appu yang mempunyai arti 

mengunggah. Appu suru yang terdapat pada kalimat di atas adalah appu yang  

mengalami pemendekan kata dari appuroodo. Kata appu masuk dalam kelas kata 

nomina abstrak (chuushouteki na mono). Appu diserap dari bahasa Inggris yaitu 

upload yang mempunyai arti memindahkan data ke sistem komputer yang lebih 

besar. Appu suru tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa 

kata aslinya. Kata tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) 

yaitu noseru (載せる). Noseru mempunyai arti memuat, menaikkan, menaruh dan 

sebagainya. Keduanya dapat digunakan untuk memuat sebuah foto di halaman 

web. 
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 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah appu suru tidak bisa digunakan 

untuk memunculkan/memuat gambar, menuliskan artikel pada media cetak 

sedangkan noseru bisa digunakan. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh no. (17) kata appu shite dapat digantikan dengan kata nosete hal ini 

disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah gambar yang dipublikasikan di 

website. Tetapi dalam konteks kalimat tertentu kata noseru tidak dapat digantikan 

oleh kata appu suru seperti contoh dibawah ini, 

 Contoh : 

 Koran tersebut memuat profil pemimpin redaksi baru 

 その新聞は新しい主筆のプロフィルを載せた。() 

 Sono shinbun wa atarashii shuhitsu no purofiiru wo noseta.  

 その新聞は新しい主筆のプロフィルをアップした。() 

 Sono shinbun wa atarashii shuhitsu no purofiiru wo appu shita. 

 Pada contoh kalimat di atas kata noseta tidak dapat digantikan oleh kata appu 

shita. Hal ini disebabkan karena karena subjek kalimat di atas adalah Koran. Appu 

suru hanya digunakan untuk memindahkan data atau program yang berasal dari 

komputer cabang ke komputer induk 
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18. インする 

(18) ガンツスーツは撮影にインする半年前に 100 か所くらい採寸して作

ったんです。（JN p-81） 

Gantsu suutsu wa satsuei ni in suru hannen mae ni 100 ka tokoro kurai 

saisun shite tsukuttan desu. 

Baju yang terdapat dalam film Gantz dibuat dengan mengukur sekitar 100 

lokasi 6 bulan sebelum memasuki pemotretan. 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata in suru (インする) berasal dari kata in+suru yang 

mempunyai arti memasuki. Kata in masuk dalam kelas kata nomina abstrak 

(chuushouteki na mono). In diserap dari bahasa Inggris yaitu in yang mempunyai 

arti di, pada, menurut, berkuasa, masuk dan sebagainya. In suru tersebut tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. Kata 

tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) yaitu hairu (入る). 

Hairu mempunyai arti masuk, memasuki, termasuk dan sebagainya. Keduanya 

dapat digunakan untuk memasuki atau memulai sebuah kegiatan/acara.     

 Meskipun demikian, terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah in suru merupakan kosakata yang 

digunakan dalam perfilman dan olahraga sedangkan hairu tidak hanya digunakan 

dalam perfilman dan olahraga saja. Cakupan maknanya lebih luas. 
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 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no (18) kata in suru dapat digantikan dengan kata hairu. Hal 

ini disebabkan karena objek kalimat di atas adalah pemotretan yang merupakan 

kegiatan dalam pembuatan film. Tetapi dalam konteks kalimat tertentu kata in 

suru tidak dapat digantikan oleh kata hairu seperti contoh di bawah ini, 

 Contoh : 

Dia masuk kamar 

彼は部屋に入った。() 

Kare wa heya ni haitta 

彼は部屋にインした。() 

Kare wa heya ni in shita 

 Pada contoh kalimat di atas kata haitta tidak dapat digantikan oleh kata in 

shita. Hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah kamar yang cukup 

menggunakan hairu saja. In shita merupakan kosa kata yang digunakan dalam 

perfilman dan olahraga. 

19. エラーする 

(19) 祐之助は野球がすごくうまいんだけど、緊張するとエラーしちゃう

クセがあって、過去のミスを引きずってるんです。（JN p-86） 

Yuunosuke wa yakyuu ga sugoku umain dakedo, kincousuru to eraa 

shichau kuse ga ate, kako no misu wo hiki zutterun desu 
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Yuunosuke sangat pintar dalam bermain baseball, namun ketika merasa 

canggung dia kadang melakukan kesalahan dan kesalahan sebelumnya 

juga terulang kembali 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas eraa suru (エラーしちゃう ) berasal dari kata 

eraa+shichau (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shichau) 

yang mempunyai arti melakukan kesalahan. Kata eraa masuk dalam kelas kata 

nomina abstrak (chuushouteki na mono). Eraa diserap dari bahasa Inggris yaitu 

error yang mempunyai arti kesalahan, keliru dan sebagainya. Eraa suru tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. 

 Pada contoh kalimat no. (19) eraa shichau merupakan kegagalan/kesalahan 

yang dilakukan seseorang yang disebabkan oleh sesuatu dalam sebuah 

pertandingan olah raga. Eraa suru tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa 

Jepang (wago). Kemudian penggunaan eraa suru digunakan dalam sebuah 

pertandingan olahraga terutama baseball dan dalam bidang komputer  

20. キャッチボールする 

(20) みんなでランニングしたり、キャッチボールしたり、普段やれない

ことができて楽しかったですね。（JN p-88） 

Minna de ranningu shitari, kyacchi booru shitari, fudan yarenai koto ga 

dekite tanoshikatta desu ne 
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 Bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan seperti saling menangkap 

dan melempar bola, berlari bersama teman merupakan hal yang 

menyenangkan 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kyacchi booru shitari (キャッチボールしたり) berasal 

dari kata kyacchi booru+shitari (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja 

menjadi shitari) yang mempunyai arti saling menangkap dan melempar bola. 

Kata kyacchi booru masuk dalam kelas kata nomina majemuk (fukugou meishi). 

kyacchi booru merupakan dua buah kata asing yang digabung dan hanya orang 

Jepang yang menggunakan kata tersebut, dalam bahasa Jepang disebut dengan 

waseieigo. kyacchi booru diserap dari bahasa Inggris yaitu catch dan ball yang 

mempunyai arti tangkapan dan bola. kyacchi booru suru mengalami perubahan 

makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya yaitu saling menagkap dan 

melempar bola.  

 Pada contoh kalimat no. (20) kyacchi booru shitari merupakan aktivitas 

saling menangkap dan melempar bola. Kata tersebut tidak mempunyai padanan 

kata dalam bahasa Jepang (wago). Kemudian penggunaan kyacchi booru suru 

yaitu digunakan untuk melakukan aktivitas menangkap dan melempar bola yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih, biasa digunakan dalam olahraga karena 

merupakan salah satu nama latihan.  Misalnya, dalam olahraga softball, baseball 

dan sebagainya. 
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21. スケートする 

(21) スケート場を見つけてスケートしたり、アイスを買って食べたり、

ほんとうにプライベートで遊びに行ったみたいな旅行でしたね。

（JN p-91） 

Sukeetojou wo mitsukete sukeeto shitari, aisu wo katte tabetari, hontou ni 

puraibeeto de asobi ni itta mitai na ryokou deshita ne 

Saya menemukan tempat skating dan berskating, kemudian membeli dan 

makan es krim, benar-benar berwisata seperti pergi untuk bermain secara 

pribadi 

Analisis :  

 Awal verba sukeeto shitari ( ス ケ ー ト し た り ) berasal dari kata 

sukeeto+shitari (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shitari) 

yang mempunyai arti berskating. Kata sukeeto masuk dalam kelas kata nomina 

konkrit (gutaiteki na mono). Sukeeto diserap dari bahasa Inggris yaitu skate  yang 

mempunyai arti sepatu luncur/es. Sukeeto suru tidak mengalami perubahan makna 

dibandingkan dengan kosa kata aslinya.  

 Pada contoh kalimat no. (21) sukeeto suru merupakan aktivitas berseluncur 

yang dilakukan di atas es. Kata tersebut tidak mempunyai padanan kata dalam 

bahasa Jepang (wago). Kemudian penggunaan sukeeto suru yaitu digunakan untuk 

melakukan aktivitas berseluncur yang menggunakan sepatu luncur/es yang 

dilakukan di atas es. 
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22. タイムスリップする 

(22) 脳外科医の南方仁は、幕末の江戸へタイムスリップし、大きく時代

が変化する幕末の歴史的な瞬間に立ち会っていく。（JN p-102） 

Nougekai no Nanbou Jin wa,  bakumatsu no edo e taimu surippu shi, 

ookiku jidai ga henka suru bakumatsu no rekishi teki na shunkan ni tachi 

atte iku 

Nanbou Jin seorang dokter spesialis bedah otak berpindah waktu ke 

zaman Edo akhir pemerintahan Tokugawa, dan menyaksikan saat-saat 

sejarah akhir pemerintahan Tokugawa yang mengalami perubahan zaman 

yang besar. 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas taimu surippu shi (タイムスリップし) berasal dari kata 

taimu surippu+shi (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

shi(te)) yang mempunyai arti berpindah waktu. Kata taimu surippu masuk dalam 

kelas kata nomina majemuk (fukugou meishi). Taimu surippu merupakan dua 

buah kata asing yang digabung dan hanya orang Jepang yang menggunakan kata 

tersebut, dalam bahasa Jepang disebut dengan waseieigo. Taimu surippu diserap 

dari bahasa Inggris yaitu time dan slip yang mempunyai arti waktu dan pergi ke 

suatu tempat dengan cepat dan diam-diam tanpa ada yang mengetahuinya . taimu 

surippu suru mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya 

yaitu berpindah waktu.  
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 Pada contoh kalimat no. (22) taimu surippu shi digunakan dalam sebuah film 

atau novel yang menceritakan seseorang berpindah waktu dari zamannya ke 

zaman yang lain. Kata tersebut tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa 

Jepang (wago). Kemudian penggunaan taimu surippu suru  yaitu digunakan untuk 

berpindah waktu dari zaman satu ke zaman yang lain dan lebih banyak digunakan 

dalam sebuah cerita/film karena taimusurippu suru merupakan aktivitas yang 

tidak ada dalam dunia nyata. 

23. プロポーズする 

(23) エベレストを一緒に見て、最後はヒマラヤでプロポーズします！

（JN p-123） 

Eberesuto wo isshoni mite, saigo wa himaraya de puropoozu shimasu ! 

Bersama melihat gunung Evrest kemudian terakhir adalah melamarnya di  

Himalaya 

Analisis:  

 Pada kalimat di atas kata puropoozu shimasu (プロポーズします) berasal 

dari kata puropoozu+shimasu (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja 

menjadi shimasu) yang mempunyai arti melamar. Kata puropoozu masuk dalam 

kelas kata nomina abstrak (chuushouteki na mono). Puropoozu diserap dari bahasa 

Inggris yaitu propose yang mempunyai arti melamar seseorang untuk menikah. 

Puropoozu tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata 

aslinya.  
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 Pada contoh kalimat no. (23) puropoozu shimasu digunakan ketika akan 

melamar seseorang. Kata tersebut tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa 

Jepang (wago). Kemudian penggunaan puropoozu suru yaitu digunakan untuk 

melamar seseorang. 

24. プラスする 

(24) 本物の薬の効果にプラーせボ効果がプラスされているからである。

(NJ p-45)  

Honmono no kusuri no kouka ni puraasebo kouka ga purasu sareteiru kara 

de aru. 

Hal ini dikarenakan pengaruh obat penenang yang ditambah dengan 

pengaruh obat asli 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata purasu sareteiru (プラスされている) berasal dari 

kata purasu+sarete iru (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

sarete iru)  yang mempunyai arti ditambah. Kata purasu masuk dalam kelas kata 

nomina (meishi). Purasu diserap dari bahasa Inggris yaitu plus yang mempunyai 

arti tambahan, lebih dari dan sebagainya. Purasu suru tidak mengalami perubahan 

makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. Kata tersebut mempunyai padanan 

kata dalam bahasa Jepang (wago) yaitu tasu  (足す). Tasu mempunyai arti 

tambah (penjumlahan), menambah (sesuauatu yang telah ada) dan sebagainya. 

Keduanya dapat digunakan untuk menambahkan benda yang sejenis. 
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 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah purasu suru tidak bisa digunakan 

untuk melengkapi benda yang belum sempurna misalnya, menambahkan gula 

pada kopi dan sebagainya sedangkan tasu bisa digunakan.  

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no. (24) kata purasu sarete iru dapat digantikan dengan kata 

tasarete iru. Hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah jenis yang 

sama yaitu obat asli dan obat penenang. Tetapi dalam konteks kalimat tertentu 

kata tasu tidak dapat digantikan oleh kata purasu suru seperti contoh di bawah ini. 

Contoh : 

Jika kopinya terlalu kental, tolong tambahkan beberapa air hangat 

もしコーヒーが濃すぎれば、いくらかお湯を足して下さい。() 

Moshi koohii ga kosugireba, ikuraka oyu wo tashite kudasai  

もしコーヒーが濃すぎれば、いくらかお湯をプラスして下さい。() 

Moshi koohii ga kosugireba, ikuraka oyu wo purashite kudasai 

Pada contoh kalimat di atas kata tashite kudasai tidak dapat digantikan oleh 

kata purasu shite kudasai. Hal ini disebabkan karena objek kalimat di atas adalah 

air panas yang berfungsi untuk melengkapi/menyeimbangkan kopi supaya tidak 

terlalu kental.  

25. バイトする 

(25) ただ手作業は好きなので、本当にバイトしたら、たぶん短い時間で

正確に何コ作られるかを極めます。 
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Tada tesagyou wa sukina node, hontou ni baito shitara, tabun mijikai jikan 

de seikaku ni nan ko tsukurareru ka wo kiwa memasu. 

 Karena saya hanya menyukai pekerjaan tangan, jika benar-benar bekerja 

paruh waktu, mungkin dalam waktu yang singkat menyelesaikan dengan 

tepat beberapa jumlah yang dapat saya buat. 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata baito shitara (バイトしたら) berasal dari kata 

baito+shitara (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shitara) 

yang mempunyai arti bekerja paruh waktu. Baito mengalami pemendekan kata 

dari arubaito. Kata baito masuk dalam kelas kata nomina abstrak (chuushouteki 

na mono). Baito diserap dari bahasa Jerman yaitu arbeit yang mempunyai arti 

bekerja non-profesional/ tidak tetap. Baito suru tidak mengalami perubahan 

makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. 

 Pada contoh kalimat no. (25) baito suru aktivitas melakukan pekerjaan paruh 

waktu yang dilakukan seseorang. Kata tersebut tidak mempunyai padanan kata 

dalam bahasa Jepang (wago). Kemudian penggunaan baito suru yaitu digunakan 

oleh seseorang yang bekerja dengan status non professional/tidak tetap.  

26. ランニングする 

(26) みんなでランニングしたり、キャッチボールしたり、普段やれない

ことができて楽しかったですね。（JN p-88） 
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Minna de ranningu shitari, kyacchi booru shitari, fudan yarenai koto ga 

dekite tanoshikatta desu ne 

 Bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan seperti saling menangkap 

dan melempar bola, berlari bersama teman merupakan hal yang 

menyenangkan 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas verba ranningu shitari (ランニングしたり) berasal dari 

kata ranningu+shitari (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

shitari)  yang mempunyai arti berlari. Kata ranningu masuk dalam kelas kata 

nomina abstrak (chuushouteki na mono). Ranningu diserap dari bahasa Inggris 

yaitu running yang mempunyai arti berlari, menjalankan dan sebagainya. 

Ranningu suru tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata 

aslinya. Kata tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) 

yaitu hashiru (走る). Hashiru mempunyai arti  berlari, lari, bergerak (kendaraan),  

dan sebagainya. Keduanya dapat digunakan untuk berlari yang subjeknya berupa 

orang. 

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbedaan tersebut adalah ranningu suru merupakan kosa 

kata yang digunakan dalam olahraga dan subjeknya hanya manusia sedangkan 

hashiru subjeknya bisa berupa manusia, hewan dan kendaraan. 



 

 

     

72 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas, maka 

untuk contoh kalimat no. (26) kata ranningu shitari dapat digantikan dengan kata 

hashittari. Hal ini disebabkan karena subjek pada kalimat tersebut adalah orang. 

Tetapi dalam konteks kalimat tertentu kata hashiru tidak dapat digantikan oleh 

kata ranningu suru, seperti contoh berikut ini, 

 Contoh : 

 Kuda larinya cepat 

 馬は走るのが速い。 

 Uma wa hashiru no ga hayai () 

 馬はランニングするのが速い。 

 Uma wa ranningu suru no ga hayai ()  

 Pada contoh kalimat di atas kata hashiru tidak dapat digantikan oleh kata 

rannningu suru. Hal ini disebabkan karena subjek dalam kalimat tersebut adalah 

hewan. 

27. チョイスする 

(27) 交際費が増加しやすいので、飲み会などは本当に参加したいものだ

けをチョイスするようにして。（JN p-148） 

Kousaihi ga zouka shi yasui node, nomikai nado wa hontou ni sanka shitai 

mono dake wo choisu suru youni shite 

Karena biayanya mudah naik, misalnya, seperti hanya memilih hal yang 

ingin benar-benar ikut serta dalam pertemuan minum bersama. 
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Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata choisu suru (チョイスする) berasal dari kata 

choisu+suru  yang mempunyai arti memilih. Kata choisu masuk dalam kelas kata 

nomina abstrak (chuushouteki na mono). Choisu diserap dari bahasa Inggris yaitu 

choice yang mempunyai arti pilihan, pemilihan dan sebagainya. Choisu suru tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. Kata 

tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) yaitu erabu (選

ぶ).  Erabu mempunyai arti memilih. Keduanya dapat digunakan untuk memilih 

sesuatu hal yang sederhana. 

 Meskipun demikian terdapat perbedaan penggunaan dalam kalimat diantara 

kedua kata tersebut. Perbadaan tersebut adalah choisu suru tidak digunakan untuk 

memilih hal yang memerlukan proses dan pemikiran dari berbagai aspek sehingga 

sesuai dengan harapan yang diinginkan sedangkan erabu bisa digunakan. 

 Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang telah diuraikan di atas maka 

untuk contoh kalimat no. (27) kata choisu suru dapat digantikan dengan kata 

erabu hal ini disebabkan karena objek kalimat tersebut adalah hal yang benar-

benar ingin diikuti saja. Hal tersebut tidak membutuhkan jangka waktu yang lama 

untuk memilih karena berhubungan dengan minat. Tetapi dalam konteks kalimat 

tertentu kata erabu tidak bisa digantikan dengan kata choisu suru seperti contoh 

berikut ini, 
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Contoh : 

 Kamu harus berhati-hati ketika memilih teman 

 友達を選ぶときには、気をつけなければならない。() 

 Tomodachi wo erabu toki ni wa, ki wo tsukenakerebanaranai. 

 友達をチョイスするときには、気をつけなければならない。() 

 Tomodachi wo choisu suru toki ni wa, ki wo tsukenakerebanaranai. 

 Pada contoh kalimat di atas kata erabu tidak dapat digantikan oleh kata 

choisu suru. Hal ini disebabkan karena karena objek kalimat di atas adalah teman. 

Pada saat memilih seorang teman banyak hal yang harus dipertimbangkan dan 

melalui proses pengenalan pribadi, watak, sifat dan sebagainya. 

28. トライする 

(28) カラオケで大好きな歌を熱唱したり、お芝居の発声練習にトライし

てみたりすると、効果てきめん。（JN p-148） 

Karaoke de daisukina uta wo nesshou shitari, oshibai no hatsuon renshuu 

ni  torai shite mitari suru to, kouka tekimen 

Jika menyanyikan lagu-lagu favorit dan mencoba latihan pengucapan dan 

bermain drama di tempat karaoke akan langsung terasa efektif 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata torai shite (トライして ) berasal dari kata 

torai+shite (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shite) yang 
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mempunyai arti mencoba. Kata torai masuk dalam kelas kata nomina abstrak 

(chuushouteki na mono). Torai diserap dari bahasa Inggris yaitu try yang 

mempunyai arti usaha, percobaan, mencoba dan sebagainya. Torai suru tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. Kata 

tersebut mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago) yaitu kokoromiru 

(試みる ). Kokoromiru mempunyai arti mencoba. Keduanya dapat digunakan 

untuk mencoba sesuatu hal dengan adanya usaha. 

 Berdasarkan pengertian kedua kata yang telah diuraikan di atas, maka contoh 

kalimat no. (28) kata torai shite dapat digantikan dengan kata kokoromite. Hal ini 

disebabkan karena dalam kalimat tersebut pembicara mencoba sesuatu meskipun 

belum tahu hal tersebut dapat terwujud atau tidak. Kemudian antara torai suru dan 

kokoromiru tidak mempunyai perbedaan sehingga kedua kata tersebut dapat saling 

menggantikan. Namun kata yang lebih sering digunakan di Jepang adalah torai 

suru karena lebih mudah diucapkan dan lebih populer. 

29. アドバイスする 

(29) 仕事、恋愛、結婚、人間関係など、さまざまな悩みに具体的にアド

バイスしていきます。 

Shigoto, renai, kekkon, ningen kankei nado, sama zamana nayami ni gutai 

teki ni adobaisu shite iru. 

Akan menasehati secara konkrit  tentang berbagai masalah anda seperti 

pekerjaan, percintaan, pernikahan dan hubungan dengan orang lain 
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Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata adobaisu shite (アドバイスして) berasal dari kata 

adobaisu+shite (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shite)  

yang mempunyai arti menasehati. Kata adobaisu masuk dalam kelas kata nomina 

abstrak (chuushouteki na mono). Adobaisu diserap dari bahasa Inggris yaitu 

advice yang mempunyai arti nasehat, saran, usul dan sebagainya. Adobaisu suru 

tidak mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya. 

 Pada contoh kalimat no. (29) kata adobaisu suru digunakan ketika 

memberikan nasehat kepada orang lain yang mengalami suatu masalah. Kata 

tersebut tidak mempunyai padanan kata dalam bahasa Jepang (wago). Kemudian 

penggunaan adobaisu suru yaitu digunakan untuk memberikan nasehat kepada 

orang lain yang bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan orang 

tersebut.  

30. デートする 

(30) お母さんはどうしてお父さんとデートしましたか。(JB p-15) 

Okaasan wa doushite otusan to deeto shimashitaka 

  kenapa ibu berkencan dengan ayah? 

Analisis :  

 Pada kalimat di atas kata deeto shimashita (デートしました) berasal dari 

kata deeto+shimashita (suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi 

shimashita) yang mempunyai arti berkencan. Kata deeto masuk dalam kelas kata 
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nomina abstrak (chuushouteki na mono). Deeto diserap dari bahasa Inggris yaitu 

date yang mempunyai arti janji, kencan, tanggal dan sebagainya. Deeto suru tidak 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya.  

 Pada contoh kalimat no. (30) kata deeto suru merupakan aktivitas pergi 

bersama dengan lawan jenis. Kata tersebut tidak memiliki padanan kata dalam 

bahasa Jepang (wago). Kemudian penggunaan deeto suru yaitu digunakan ketika 

dua orang yaitu laki-laki dan perempuan pergi ke suatu tenpat untuk 

menghabiskan waktu bersama, statusnya bisa berupa teman (namun yang 

sebenarnya mempunyai perasaan suka) ataupun pacar. 

31. ロケする 

宁都宮で泊まりロケしたときは、よくみんなで餃子を食べに行って、

18 人で 1 日 300 個とか完食してました。（JN p-84） 

Tatazutomiya de tomari roke shita toki wa, yoku minnda de gyouza wo tabe 

ni itte, 18 nin de 1 nichi 300 ko toka kanshoku shitemashita. 

Ketika berada di pemotretan tempat kami menginap di Tatazutomiya, teman-

teman sering pergi untuk makan gyouza, dalam 1 hari ada 18 orang 

menghabiskan 300 gyouza 

Analisis : 

 Pada kalimat di atas kata roke shita (ロケした) berasal dari kata roke+shita 

(suru yang telah mengalami perubahan kata kerja menjadi shita) yang mempunyai 

arti pemotretan. Kata roke masuk dalam kelas kata nomina konkrit (gutaiteki na 
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mono). Roke mengalami pemendekan kata dari rokeeshon dan diserap dari bahasa 

Inggris yaitu location yang mempunyai arti sebuah tempat yang digunakan untuk 

membuat adegan dalam sebuah film (di luar studio) dan kosa kata tersebut 

mengalami perubahan makna dibandingkan dengan kosa kata aslinya yaitu 

pemotretan.  

 Pada contoh kalimat no. (31) kata roke suru aktivitas pemotretan untuk 

sebuah foto, video, film yang dilakukan luar tempat pemotretan dan pemandangan 

asli sebagai latar belakangnya. Kata tersebut tidak mempunyai padanan kata 

dalam bahasa Jepang (wago). Kemudian penggunaan roke suru yaitu digunakan 

ketika melakukan pemotretan sebuah majalah, film, video di luar studio. 

 Berdasarkan pembahasan di atas, semua kategori gairaigo yang diikuti verba 

suru adalah nomina (meishi). Berdasarkan jenisnya, terdapat 20 gairaigo 

merupakan nomina abstrak (chuushouteki na mono), 9 gairaigo nomina konkret 

(gutaiteki na mono), dan 2 gairaigo nomina majemuk (fukugou meishi). 

 Selain itu, berdasarkan hasil analisis dari 31 objek data, terdapat 15 objek  

gairaigo+suru mempunyai padanan kata. Penggunaan gairaigo+suru lebih 

banyak digunakan pada bidang-bidang tertentu, misalnya: 1) Bidang teknologi 

(penggunaan komputer dan internet). Misalnya: appu suru (mengunggah) 2) 

Bidang olahraga, misalnya: ranningu suru (berlari) dan 3) Bidang seni (perfilman), 

misalnya: in suru (memasuki). Tetapi ada juga yang bisa saling menggantikan, 

misalnya: (mencatat) memo suru dan kakitomeru. Setelah dibandingkan, 

gairaigo+suru yang lebih banyak digunakan. Hal tersebut disebabkan karena kata 

gairaigo+suru mudah diucapkan dan lebih populer daripada padanan katanya. 
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Selain itu, ada juga gairaigo+suru yang bisa saling menggantikan maupun tidak 

berdasarkan fungsi, arti, subjek, objek dan situasi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari 31 objek data tentang penggunaan gairaigo 

yang diikuti verba suru, terdapat 15 data gairaigo+suru mempunyai padanan 

kata bahasa Jepang (wago) sedangkan sisanya tidak memiliki padanan kata 

(wago).  

Untuk lebih jelasnya, kesimpulan dari analisis data penelitian ini akan diuraikan 

sebagai berikut: 

4) Semua gairaigo yang diikuti oleh verba suru termasuk dalam kategori 

nomina (meishi). Berdasarkan jenisnya, ada 20 gairaigo merupakan 

nomina abstrak (chuushouteki na mono), 9 gairaigo nomina konkret 

(gutaiteki na mono), dan 2 gairaigo nomina majemuk (fukugou meishi). 

5) Mengenai perbandingan penggunaan gairaigo+suru yang mempunyai 

padanan kata dalam bahasa Jepang (wago), diketahui bahwa 

gairaigo+suru banyak digunakan pada bidang-bidang tertentu, misalnya: 

1) Bidang teknologi (penggunaan komputer dan internet). Misalnya: appu 

suru (mengunggah) 2) Bidang olahraga, misalnya: ranningu suru (berlari) 

dan 3) Bidang seni (perfilman), misalnya: in suru (memasuki). Tetapi ada 

juga yang bisa saling menggantikan, misalnya: (mencatat) memo suru dan 

kakitomeru. Setelah dibandingkan, gairaigo+suru yang lebih banyak 

digunakan. Hal tersebut disebabkan karena kata gairaigo+suru mudah 

80 



 

 

     

81 

diucapkan dan lebih populer daripada padanan katanya. Selain itu, ada 

juga gairaigo+suru yang bisa saling menggantikan maupun tidak 

berdasarkan fungsi, arti, subjek, objek dan situasi tertentu. 

6) Mengenai gairaigo+suru yang tidak mempunyai padanan kata dalam 

bahasa Jepang (wago). Hal ini disebabkan karena pengaruh perkembangan 

teknologi, masuknya budaya asing dan semakin tinggi tingkat pendidikan 

di Jepang. Misalnya: geemu suru, kyacchi booru suru, taimu surippu suru 

dan lain-lain. Namun terdapat gairaigo+suru yang mempunyai padanan 

kalimat. Hal ini disebabkan karena suru mempunyai banyak makna 

tergantung nomina yang diikutinya. Misalnya: meeru suru menjadi meeru 

wo okuru. Suru dalam kalimat tersebut memiliki makna mengirim. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, penulis dapat menyarankan 

beberapa hal seperti berikut ini:  

1) Bagi pengajar bahasa Jepang, karena bahasa Jepang terus mengalami 

perkembangan sehingga banyak gairaigo yang muncul karena mengikuti 

perkembangan teknologi dan sebagainya. Oleh  karena itu, selain 

mengajarkan bahasa Jepang pengajar bahasa Jepang juga diharapkan selalu 

mengikuti perkembangan bahasa di Jepang terutama tentang kosa kata 

gairaigo yang merupakan kata serapan dari bahasa asing. 
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2) Bagi pembelajar bahasa Jepang yang ingin memperdalam tentang kosa kata 

gairaigo, diharapkan untuk mencari tau tentang asal usul kosa kata gairaigo 

tersebut agar lebih mengetahui tentang penggunaannya dalam bahasa Jepang. 

3) Bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sejenis (gairaigo+suru), 

sebaiknya tidak hanya membandingkan penggunaan gairaigo+suru dengan 

padanan kata wago saja, tetapi juga membandingkan dengan padanan kata 

lainnya, misalnya: kango. Karena kango juga termasuk salah satu goi 

berdasarkan asal usulnya yang berasal dari cina dan digunakan dalam bahasa 

Jepang  . Selain itu, untuk lebih memperjelas persamaan dan perbedaan antara 

gairaigo+suru dengan padanan kata sebaiknya menganalisis berdasarkan 

subjek, objek, situasi dan nuansa pada setiap objek data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

Aizawa, Masao, dkk. 2005. Shippan Nihon Go Kyouiku Jiten. Tokyo: Taishuukan 

Shoten 

Asano, Yuriko. 1981. Goi. Tokyo: The Japan Foundation. 

Dahidi, Akhmad dan Sudjianto. 2007. Pengantar Linguistik Bahasa Jepang. 

Jakarta: KBI. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia [ edisi 

IV]. Jakarta: gramedia. 

Hayashi, Ooki. 1990. Nihon Go Kyouiku Handobukku, Tokyo: Taishuukan Shoten 

Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa. 

Yogyakarta: Carasvatibooks. 

Matsumura, Yamaguchi. 1998. Kokugo Jiten. Tokyo: Obunsha 

Muraki, Sinjiro. 1991. Nihon Go Doushi No Shosou. Tokyo: Hitsuji Shobou. 

Nurhadi. 1995. Tes Bahasa Pendidikan: Landasan Menyusun Buku Pelajaran 

Bahasa.. Semarang : IKIP PRESS. 

Sutedi, dedi. 2009. Penelitian Pendidikan Bahasa Jepang. Bandung: UPI Press. 

Sudjianto. 1995. Gramatika Bahasa Jepang Modern. Jakarta: Kesaint Blanc 

Shippan Nihongo Kyoiku Jiten 

83 



 

 

     

84 

Tamamura, Fumio dkk. 2001. Nihon Go Gaku Wo Manabu Hito No Tame Ni. 

Tokyo: Sekai Shisousha. 

Youshiyuki, Morita.1962. Kihon Go Yourei Jiten. Tokyo: Chiyodaku Kazumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Sumber data: The Nihon go Jurnal Tahun 2003 bulan Mei edisi kelima 

No. Kalimat  Terjemahan 

1. アイディア次第でそれぞれの現

場に会わせたさまざまな使い方

ができ、日本語教師の方々を強

力にサポートします。(2) 

 

Dapat menggunakan berbagai 

macam penggabungan di situs 

tergantung pada idenya dan para 

pengajar bahasa Jepang mendukung 

penuh situs tersebut 

 

2. 入門～初級の学習に必須の教材

がパッケージされた。(2) 

 

 

Materi pembelajaran yang 

dibutuhkan telah dikemas dalam 

pembelajaran dari tingkat 

pengenalan sampai tingkat pemula 

 

3. NJ では、読者の皆さんと編集部

スタッフとで、東京周辺のさま

ざまな名所やおもしろい場所を

探検するプログラムを、５月か

らスタートさせます。(3) 

 

NJ mengadakan sebuah program 

untuk para pembaca dan staff 

redaksi yaitu program menjelajahi 

tempat-tempat yang menarik dan 

terkenal di sekitar Tokyo yang akan 

dimulai dari bulan Mei‟ 

 

4. くり返し出てくる言葉、大切な

情報をメモする。(18) 

 

Mencatat informasi penting dan 

kosakata yang keluar berulang kali 

 

5. メモを見ながら４つの選択肢を

聞いてチェックし、正解を見つ

ける。(18) 

 

Memeriksa dan mendengarkan 4 

pilihan sambil melihat catatan 

kemudian menemukan jawaban yang 

tepat 

 

6. 販売店は、不要になった家電を

工場でリサイクルし、その費用

を負担する。(25) 

 

 

Toko barang mendaur ulang 

peralatan rumah yang sudah tidak 

terpakai di pabrik dan menanggung 

biaya tersebut 

 

7. 申し込み後、やむを得ない理由

でキャンセルする場合は旅行の

一週間前までに学生課に連絡し

てください。(26) 

 

Setelah melakukan pendaftaran 

kemudian akan membatalkan 

aplikasi karena alasan yang tidak 

bisa ditinggalkan, silahkan 

menghubungi divisi kemahasiswaan 

seminggu sebelum perjalanan. 

 

   

   

 



 

 

     

Bersambung. . .  

 

No. Kalimat  Terjemahan 

8. 抽選で、上の A～C のいずれかを

プレゼントします。(82) 

 

Kami akan memberikan hadiah 

kepada yang mendapatkan salah satu 

dari huruf A sampai C yang ada 

dalam lotre 

 

9. わたしの実家にホームステイし

ていたジェフは、アリゾナの大

学の卒業後、日本で就職したい

と、わが家へやってきました。
(41) 

 

Jeff yang tinggal di rumah orang tua 

saya, datang ke rumah dan 

mengatakan bahwa setelah lulus dari 

universitas Arizona, dia ingin 

bekerja di Jepang. 

10. 本物の薬の効果にプラーせボ効

果がプラスされてい 

るからである。(45) 

 

Hal ini dikarenakan pengaruh obat 

penenang yang ditambah dengan 

pengaruh obat asli 

 

11. 「超読解」はレベル別講座で解

き方マスターします (85) 

 

Choudokkai yaitu menguasai cara 

penyelesaian pada program tingkat 

yang berbeda   

 

12. 小言というものは一度いい出す

と、エスカレートするものらし

い。(90) 

 

Teguran jika mulai dikatakan sekali 

tampaknya akan meningkat 

 

 

Sumber data: Majalah JUNON Tahun 2011 bulan Juni edisi keenam 

No. Kalimat  Terjemahan 

1. ふだん母とは仕事の話を全然し

ないんでが、最近、「今日はこ

んな仕事をしてきました」とメ

ールしたら「また報告してね」

といわれて。(4) 

 

Biasanya ibu tidak pernah 

membicarakan pekerjaan saya, tapi 

akhir akhir ini jika saya mengirim 

email yang berisi „hari ini aku 

melakukan pekerjaan seperti ini‟ 

kemudian dijawab dengan „nanti 

lapor lagi ya‟ 

 

2. メールで告白するのもどうかと

思うけど、メールでオッケーす

るのもどうかと思いますよ。

（17） 

Saya berpikir bagaimana saya 

mengaku lewat email atau 

bagaimana saya menyetujuinya 

lewat email. 

 



 

 

     

Bersambung . . . .  

No. Kalimat  Terjemahan 

3. １回リセットしたいんでしよう

ね。（29） 

Saya ingin mengulangnya sekali 

 

Saya ingin mengulangnya sekali 

 

4. この春は黒い総柄のスウェット

上下をヘビロテしてます。

（32） 

 

Musim semi ini saya sering 

menggunakan atasan dan bawahan 

pakaian warna hitam 

 

5． 倉庫みたいに広い稽古場で、入

るとまずロッケとかメダルとか

の音楽かかってて、アドレナリ

ンを出しながら、ストレッチす

るんです。（35） 

 

Di tempat latihan yang luas seperti 

gudang, kalau masuk pertama-tama 

terdengar musik seperti musik rock 

dan metal. Meskipun adrenalin 

keluar bisa melakukan pemanasan 

6. 「金閣寺」をイメージしたスニ

ーカーは、共演した、森山剛さ

んと蒼甫さんと俺でおそろし

い。（35） 

 

Sepatu yang menggambarkan kuil 

Kinkakuji yang mungkin dibintangi 

Moriyama Tsuyoshi, Aohajime dan 

saya 

 

7． 自分で自分をマインドコントロ

ールするのが楽しいんです。

（45） 

 

Mengendalikan pikiran diri sendiri 

merupakan hal yang menyenangkan 

 

8. 俳優デビューしてから現在に至

るまで、健くんの 22 年の人生

に素敵な出会いがたくさんあっ

た。（49） 

 

Setelah melakukan debut sebagai 

artis sampai datangnya saat ini,  

dalam kehidupan Ken mempunyai 

banyak pertemuan yang bagus di 

umur 22 tahun. 

 

9. 映画のチケットを買うとゲーセ

ンのメダルを何枚かプレゼント

してくれるところがあって、ゲ

ームしない人は興味ないんでし

ょうけど、僕は「やった～！」

と思って。（53） 

 

Terdapat sebuah tempat yang 

memberikan hadiah berupa 

beberapa lembar medal game center 

kalau saya membeli tiket film. Orang 

yang tidak bermain game mungkin 

tidak berminat, tapi saya berpikir 

„asyiik‟. 

 

 



 

 

     

Bersambung . .  

No. Kalimat  Terjemahan 

10. 一度、母が東京の撮影中に遊び

に来たときに、一緒にお風呂に

入ったんだけど、シャンプーし

てる私の腕を見て、「男みた

い！」って。（59） 

 

Pernah sekali, ketika ibu saya datang 

berkunjung di tengah pemotretan di 

tokyo, kemudian kami pergi ke 

pemandian air panas, ibu melihat 

lengan saya, ketika saya sedang 

membilas rambut dan mengatakan 

lenganmu seperti lengan laki-laki! 

1１. クライミングする体を作るため

にできる限りのことはしてた

な。（59） 

 

Saya akan melakukannya selama hal 

tersebut berguna untuk membentuk 

tubuh untuk memanjat 

12. 声優部門も充実、アニメ業界へ

プッシュします（64） 

 

Kelompok aktor dubbing pun 

sempurna dan mendorong ke industri 

animasi 

 

13. やる気のあるあなたを、当社ス

タッフが全力バックアップしま

す。（64） 

Staf di perusahan kami akan 

mendukung sepenuhnya kepada 

anda yang mempunyai motivasi  

 

Staf di perusahan kami akan 

mendukung sepenuhnya kepada 

anda yang mempunyai motivasi  

 

14． 自分のイベントをセルフプロデ

ュースするなど、完璧主義で知

られる彼。（65） 

 

Dia memproduseri acaranya sendiri 

dan dia dikenal sebagai orang yang 

memiliki prinsip yang sempurna 

 

15. 

 
4 月からの歌手活動をサポート

します。（66） 

 

Saya akan mendukung kegiatan 

menyanyi yang dilaksanakan dari 

bulan april 

16. 撮影の合間にはストレッチをし

たり、スタッフと冗談を言い合

ったりと、終始リラックスした

様子でした。（67） 

 

Ketika melakukan peregangan dan 

bercanda dengan staf selama 

pemotretan dari awal sampai akhir 

merupakan keadaan yang santai. 

 

17. 難しい場合はすぐに写真をホー

ムページにアップして、お詫び

のメッセージをファンに送って

います。（67） 

 

Pada saat kesulitan, saya akan 

langsung mengunggah foto di 

halaman web dan mengirim pesan 

permintaan maaf kepada para 

penggemar 
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18. シャワー浴びるときも出しっぱ

なしにしないで、スピードアッ

プして節水です。（72） 

 

Ketika mandi menghemat air dengan 

mempercepat pemakaian tanpa 

membiarkannya terus megalir 

 

19. ４月 22 日からスタートします

（76） 

 

Memulai dari bulan april tanggal 22 

 

20. ガンツスーツは撮影にインする

半年前まえに 100 か所くらい採

寸して作ったんです。（81） 

 

Baju yang terdapat dalam film Gantz 

dibuat setengah tahun yang lalu 

dalam pemotretan dengan mengukur 

sekitar 100 tempat. 

 

21. 宁都宮で泊まりロケしたとき

は、よくみんなで餃子を食べに

行って、18 人で 1 日 300 個とか

完食してま 

した。（84） 

 

Ketika berada di lokasi tempat kami 

menginap di Tatazutomiya, teman-

teman sering pergi untuk makan 

gyouza, dalam 1 hari ada 18 orang 

menghabiskan 300 gyouza 

 

22. 祐之助は野球がすごくうまいん

だけど、緊張するとエラーしち

ゃうクセがあって、過去のミス

を引きずってるんです。（86） 

 

Yuunosuke sangat pintar dalam 

bermain baseball, namun ketika 

merasa canggung dia kadang 

melakukan kesalahan dan 

kesalahan sebelumnya juga terulang 

kembali 

 

23. みんなでランニングしたり、キ

ャッチボールしたり、普段やれ

ないことができて楽しかったで

すね。（88） 

  

Bisa melakukan hal yang tidak bisa 

dilakukan seperti saling menangkap 

dan melempar bola, berlari 
bersama teman merupakan hal yang 

menyenangkan  

24. コンサートをキャンセルしたこ

とも情けなかったし、どうした

らいいかわからないほど落ち込

みました。（89） 

 

membatalkan konser membuat saya 

sedih dan saya tidak tau apa yang 

sebaiknya dilakukan sehingga saya 

merasa terpuruk 
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25. 走るのは嫌いなので、筋トレと

ボクササイズ。楽しいですよ、

ボクササイズ。思い切りパンチ

すると、スッキリしました。

（89） 

 

Karena tidak suka berlari, maka 

berlatih tinju. Jika memukul dengan 

seluruh kekuatan, menjadi segar. 

26. スケート場を見つけてスケート

したり、アイスを買って食べた

り、ほんとにプライベートで遊

びに行ったみたいな旅行でした

ね。（91） 

 

Saya menemukan tempat skating dan 

berskating, kemudian membeli dan 

makan es krim, benar-benar 

berwisata seperti pergi untuk 

bermain secara pribadi 

27. 脳外科医の南方仁は、幕末の江

戸へタイムスリップし、大きく

時代が変化する幕末の歴史的な

瞬間に立ち会っていく。

（102） 

 

Nanbou jin seorang dokter spesialis 

bedah otak berpindah zaman ke 

zaman Edo akhir pemerintahan 

Tokugawa, dan menyaksikan saat-

saat sejarah akhir pemerintahan 

Tokugawa yang mengalami 

perubahan zaman yang besar. 

 

28. 両親の銀婚式に３兄弟でお花を

プレゼントしました。（106） 

.  

Saat perayaan ulang tahun 

perkawinan emas (50 tahun) kedua 

orangtua hari saya menghadiahi 

bunga melalui ketiga saudara saya 

29. ツイッターで交友を深めるふた

りの対談は、１歳年上の慶太が

日高くんをリードしてスター

ト！（119） 

 

Dialog antara dua orang yg 

mempererat persahabatan di twitter 

adalah dimulai dari Keita yang 

setahun lebih tua mulai 

membimbing Hidaka 

 

30. エベレストを一緒ににて、最後

はヒマラヤでプロポーズしま

す！（123） 

 

Bersama melihat gunung Evrest 

kemudian terakhir adalah 

melamarnya di Himalaya 

31． ロケが地元だったせいか、リラ

ックスして臨めたっていうのも

大きかったのかな。（129） 

 

apakah karena tempatnya lokal, 

sehingga keinginan bersantaipun 

besar 
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32. 来月からはうれしい運載もスタ

ートします。(133) 

 

Mulai bulan depan pun akan 

memulai keberuntungan yang 

menyenangkan pun. 

33. 運転してる姿とか、バックする

ときの横に手をかける仕草がい

いとかありますよね？（137） 

 

Pernah kan seperti ada sosok dan 

perilaku baik  yang melambaikan 

tangan diseberang pada saat saya 

memundurkan mobil 

 

34. ただ手作業は好きなので、本当

にバイトしたら、たぶん短い時

間で正確に何コ作られるかを極

めます。 

 

Karena saya hanya menyukai 

pekerjaan tangan, jika benar-benar 

bekerja paruh waktu, mungkin 

dalam waktu yang singkat 

menyelesaikan dengan tepat 

beberapa jumlah yang dapat saya 

buat. 

 

35. ながにしくんの食欲に従うとな

ぜか次々ヒットするという不思

議現象が起こるようになってい

たのです。（141） 

 

Jika saya lakukan sesuai dengan 

selera makan naganishi entah kenapa 

akan terjadi gejala aneh yang disebut 

kesuksesan satu per satu 

 

36、 もちろん先生自身の才能から書

かれた歌のほうが多いのが当然

ですが、転機となるところで、

ながにしくんにインスパイアさ

れたヒット曲が飛び出したのも

事実。 

 

 

Lebih banyak lagu yang ditulis dari 

kemampuan guru tentunya adalah 

hal yang wajar, tetapi munculnya 

lagu sukses diinspirasi dari 

Naganishi pun nyata, sebagai titik 

balik. 

 

37. いつも笑顔をキープして、明る

い雰囲気を演出すれば、運気回

復を引き寄せられるでしょう。

（148） 

 

 

Jika kamu membuat suasanya ceria 

dan selalu menjaga selalu tawa 

maka mungkin keberuntungan akan 

menghampirimu 

 

38. 交際費が増加しやすいので、飲

み会などは本当に参加したいも

のだけをチョイスするようにし

て。（148） 

 

Karena biayanya mudah naik, 

misalnya, seperti memilih hanya hal 

yang ingin benar-benar ikut serta 

dalam pertemuan minum bersama. 
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39. シングルの場合は「男性がアプ

ローチしてくるべき」などとい

ったこだわりは捨てて、自然体

でいるのがラッキーに（148） 

 

Jika masih sendiri, jauhilah hal yang 

mengatakan bahwa [seharusnya laki-

laki yang mendekati], semoga 

beruntung dengan penampilan apa 

adanya. 

 

40. カラオケで大好きな歌を熱唱し

たり、お芝居の発声練習にトラ

イしてみたりすると、効果てき

めん。（148） 

 

Jika menyanyikan lagu-lagu favorit 

dan mencoba latihan pengucapan 

dan bermain drama di tempat 

karaoke akan langsung terasa efektif 

41. ざっくばらんに友達とおしゃべ

りする機会をセッティングし

て。（149） 

 

Mengatur kesempatan mengobrol 

bersama teman secara terbuka 

 

42. シングルのあなたは恋人募集中

だとまわりにしっかりアピール

することで、思わぬ出会いのチ

ャンスが舞い込む予感が。

（149） 

 

Anda yang masih sendiri, terdapat 

permohonan yang kuat di sekitar 

tentang permintaan pacar, tanpa 

pikir panjang kesempatan sebuah 

pertemuan merupakan firasat yang 

tidak terduga. 

43. 効果的なリフレッシュができる

だけでなく確実に幸運度もアッ

プします。（149） 

 

Tidak hanya dapat menjadi penyegar 

yang efektif tapi juga keberuntungan 

pun akan meningkat dengan pasti 

 

44. やってみたいことがあるなら、

思い切ってチャレンジしたほう

がラッキーに（149） 

 

Jika ada keinginan untuk mencoba, 

sebaiknya ambillah tanntangan 

dengan penuh semangat, semoga 

berhasil! 

45． トラブル肌やコスメ選びといっ

た悩みを、同じ立場でアドバイ

スすることを心がけている。

（150） 

 

Masalah pemilihan kosmetik dan 

masalah kulit sebaiknya 

memperhatikan nasehat dari sudut 

pandang yang sama. 

 

46. 見られるコンテンツがあるか

ら、まずはあなたもアクセスし

てみよう。 

 

karena ada content yang bisa dilihat, 

pertama-tama anda pun mencoba 

untuk mengaksesnya 
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47. 仕事、恋愛、結婚、人間関係な

ど、さまざまな悩みに具体的に

アドバイスしていきます。 

 

 

Akan menasehati secara konkrit  

tentang berbagai masalah anda 

seperti pekerjaan, percintaan, 

pernikahan dan hubungan dengan 

orang lain 

 

 

 

Sumber data : J-Bridge Beginner Vol. 2 Tahun 2008 
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1. ありがとう。山川さんも。帰っ

たら、メールするね。(4) 

 

 

Terimakasih. yamagawa juga. kalo 

sudah pulang, kirim email ya 

2. お母さんはどうしてお父さんと

デートしましたか。(15) 

 

kenapa dulu ibu berkencan dengan 

ayah? 

3. 山川さんは花やでアルバイトし

ます。(19) 

 

Yamagawa bekerja paruh waktu di 

toko bunga 

4. 10 円硬貨にデザインされている

ことでも有名です。(45) 

 

Koin 10 yen yang dirancang pun 

terkenal 
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5. 何人ぐらいインタビューするん

ですか。(55) 

 

Kira-kira berapa orang yang 

melakukan wawancara? 

6. そして、私に時計をプレゼント

してくれました。(78) 

 

Kemudian, saya diberi hadiah 

berupa jam 

7. 日本人の生活を知るために、ホ

ームステイしています。(109) 

 

Saya tinggal dengan orang asing 

(orang Jepang) untuk mengenal 

kehidupan orang jepang 

8. 私は高校を卒業したら、就職す

るつもりでした。ところが、あ

る日、町で買い物をしていた

ら、突然スカウトされたんで

す。(143) 

 

Kalau saya sudah lulus SMA saya 

berencana untuk mencari pekerjaan. 

Tapi, pada suatu hari, ketika saya 

sedang berbelanja di kota tiba-tiba 

saya diikuti seseorang. 

9. 毎日どのぐらいテレビゲームす

るかをきいたところ、「毎日 2

時間以上する」と答えた子供が

21.6％いました。(201) 

 

Pada pertanyaan tentang setiap hari 

berapa lama memainkan game 

televisi, terdapat 21,6% anak-anak 

yang menjawab lebih dari 2 jam 

sehari. 

10. 友達が英語で発表する時、私が

英語をチェックしてあげます。(-

17-) 

 

Ketika teman melakukan presentasi 

menggunakan bahasa Inggris, saya 

memeriksa bahasa inggrisnya 
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11. もし今デートするなら、天気の

いい日に海が見える町をドライ

ブしたいですね。(-20-) 

 

Kalau sekarang kita berkencan, pada 

suatu hari yang cerah saya ingin 

mengendara ke kota yang dapat 

terlihat laut. 

  

 

 

 


