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ABSTRAK 
 

Wulandari, Retno. 2012. Analisis Makna Kan’youku yang Menggunakan 
Kata Kuchi dalam Buku Sanseidou Kan’youku Benran. Skripsi, 
Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang S1, Jurusan Bahasa dan 
Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I Dra. Rina Supriatnaningsih, M.Pd. 
Pembimbing II Ai Sumirah Setiawati, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Makna, Kan’youku, Kuchi. 
 

Idiom atau ungkapan banyak digunakan dalam berkomunikasi. 
Sebagai contohnya, orang Jepang banyak menggunakan idiom dalam 
tulisan dan percakapan sehari-hari.  Idiom yang dalam bahasa Jepangnya 
disebut kan’youku adalah gabungan dua kata atau lebih yang keseluruhan 
makna katanya menyatakan arti khusus. Dalam bahasa Jepang, idiom yang 
merujuk kepada anggota badan banyak sekali ditemukan. Sebagai 
contohnya, idiom yang menggunakan kata kuchi ”mulut”. Mulut tidak 
hanya diartikan sebagai indera pengecap, bisa juga sebagai kata-kata. Oleh 
sebab itu, penulis tertarik menganalisa idiom yang menggunakan kata 
kuchi dari segi makna yaitu makna idiomatikal dan makna leksikal. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang kan’youku yang menggunakan 
kata kuchi dan makna simbol kuchi pada kan’youku tersebut. Pengumpulan 
data menggunakan teknik pustaka, kemudian dilanjutkan dengan teknik 
analisis data yang menggunakan teknik analisis deskriptif.  

Dalam buku “Sanseidou Kan’youku Benran” karangan Kuramochi 
Yasuo dan Sakata Yukiko terdapat 53 kan’youku yang menggunakan kata 
kuchi dengan makna simbol kuchi antara lain pandai berbicara, banyak 
bicara, diam (bungkam), celaan, berkata, ikut campur (menyela), 
pengakuan, mengajak (penawaran pekerjaan), perundingan (kesepakatan), 
ceroboh, ketidakpuasan, keluhan, perantaraan, lebih rendah (mutunya), 
hukuman (dosa), gosip, omelan, memuji, pembicaraan, mengulang-ulang 
perkataan, omongan kasar, pandai berbicara dan menjaga sikap, bersikap 
pura-pura tidak tahu, menyimpan rahasia, mengungkapkan pikiran 
(sengaja dan tidak sengaja), menjadi topik pembicaraan, disuap, tidak 
mendapat rezeki, miskin, hal yang menyerupai mulut (sumbat botol), 
indera pengecap (makan, suka [rasa makanan dan minuman], mulut peka 
rasa baik buruk makanan). Klasifikasi kan’youku berdasarkan arti dan 
maknanya, terdapat 43 doushi kan’youku, 8 keiyoushi kan’youku, dan 2 
meishi kan’youku. Terdapat hubungan antara makna leksikal dan makna 
idiomatikal pada kan’youku kuchi yang ditunjukkan dengan 17 majas 
metafora, 30 majas metonimi, dan 7 majas sinekdoke. 
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RANGKUMAN 

ANALISIS MAKNA KAN’YOUKU YANG MENGGUNAKAN 

KATA KUCHI DALAM BUKU SANSEIDOU KAN’YOUKU 

BENRAN 

 

1. Latar Belakang 

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan hal yang vital bagi 

manusia. Manusia harus dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar 

ketika berkomunikasi agar maksud  tersampaikan kepada lawan bicara. 

Ungkapan atau khususnya idiom yang dalam bahasa Jepangnya disebut  

kan’youku, menjadi pilihan yang digunakan untuk menyampaikan suatu 

maksud. Orang di negara manapun banyak menggunakan idiom dalam 

berkomunikasi. Sebagai contohnya, orang Jepang banyak menggunakan 

idiom dalam tulisan dan percakapan sehari-hari. 

 Dalam bahasa Jepang, idiom yang merujuk kepada anggota badan 

banyak sekali ditemukan. Sebagai contohnya, idiom yang menggunakan 

kata kuchi ”mulut”. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk 

menganalisis makna kan’youku menggunakan kata kuchi “mulut” karena 

mulut adalah salah satu bagian penting dalam tubuh manusia yang 

berfungsi untuk tempat kita memasukkan makanan yang bermacam-

macam ke dalamnya, dan dapat menggambarkan bermacam-macam 

ungkapan. 
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2. Landasan Teori 

a. Jenis-Jenis Makna 

Menurut Chaer (2009: 59) jenis atau tipe makna dapat dibedakan 

berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Berikut ini jenis-jenis 

makna berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang, yaitu: 

a) Berdasarkan jenis semantiknya yaitu: 

1) Makna Leksikal 

2) Makna Gramatikal 

b) Berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem 

yaitu: 

1) Makna Referensial 

2) Makna Nonreferensial 

c) Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem 

yaitu: 

1) Makna Denotatif 

2) Makna Konotatif 

d) Berdasarkan ketepatan maknanya yaitu: 

1) Makna Umum 

2) Makna Istilah (Makna Khusus) 

e) Berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain yaitu: 

1) Makna Konseptual 
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2) Makna Asosiatif 

3) Makna Idiomatikal 

b. Idiom dalam Bahasa Jepang 

Menurut Yasuo dan Yukiko (1998): 

”...Kan’youku adalah dua kata atau lebih yang digabungkan sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Gabungan dari masing-masing kata 

tersebut menimbulkan makna baru yang tidak bisa dimengerti.”  

Menurut Sutedi (2009: 99) dalam menganalisis suatu frase terutama 

idiom minimal ada tiga langkah yang ditempuh, yaitu: 

1) Pengkajian makna leksikal. 

2) Pengkajian makna idiomatikal. 

3) Deskripsi hubungan makna leksikal dengan makna idiomatikal. 

Untuk mendeskripsikan hubungan makna leksikal dengan makna 

idiomatikal antara lain dapat digunakan tiga macam gaya bahasa 

atau majas, yaitu metafora, metonimi, dan sinekdoke. 

c. Klasifikasi Kan’youku 

Inoue mengklasifikasikan kan’youku ke dalam lima bagian yaitu: 

1) Kan’youku yang menyatakan indera dan perasaan atau emosi 

2) Kan’youku yang menyatakan tubuh, sifat dan tingkah laku 

3) Kan’youku yang menyatakan kelakuan, gerak, dan tindakan 

4) Kan’youku yang menyatakan kondisi, tingkatan dan nilai atau 

harga 
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5) Kan’youku yang menyatakan masyarakat, kebudayaan dan 

kehidupan 

Klasifikasi kan’youku berdasarkan kelas kata yang mengikutinya 

menurut teori dalam penelitian Rahmah: 

1) Doushi kan’youku 

2) Keiyoushi kan’youku 

3) Meishi kan’youku 

d. Makna Kuchi (Mulut) 

Menurut Matsuura (2005: 557-558) kuchi (口) memiliki makna: 

1) Mulut 

2) Kata-kata 

3) Indera pengecap 

4) Lowongan 

Menurut Garrison (2002: 41-42) kuchi memiliki arti ganda dan 

muncul sebagai imbuhan akhir dari berbagai jenis kata majemuk. 

Disamping itu, bagian mulut sebagai anggota tubuh tempat kita 

memasukkan makanan dan juga bermacam-macam ke dalamnya, 

kuchi juga berarti apa yang kita “sebut” seperti apa yang kita katakan 

dan menggambarkan bermacam-macam ungkapan. 

 

 



xii 
 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

sumber data yang digunakan adalah buku “Sanseidou Kan’youku Benran” 

oleh Kuramochi Yasuo dan Sakata Yukiko. Selanjutnya objek data dalam 

penelitian ini adalah kan’youku yang menggunakan kata kuchi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik pustaka, 

kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis data yang menggunakan 

teknik analisis deskriptif. Langkah Penelitiannya adalah sebagai berikut : 

a) Mencari kan’youku yang menggunakan kata kuchi. 

b) Mencari makna leksikal dan makna idiomatikal. 

c) Mengelompokkan kan’youku berdasarkan kelas kata yang 

mengikutinya menurut teori dalam penelitian Rahmah. 

d) Menganalisis makna kan’youku yang menggunakan simbol kuchi. 

e) Mencari hubungan antara makna idiomatikal dan makna leksikal 

kan’youku tersebut. 

f) Menyimpulkan hasil analisis. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis, dalam buku “Sanseidou Kan’youku Benran” 

karangan Kuramochi Yasuo dan Sakata Yukiko terdapat 53 kan’youku 

yang menggunakan kata kuchi. Kan’youku-kan’youku tersebut menyatakan 

makna yang berbeda. Kan’youku-kan’youku tersebut adalah sebagai 

berikut: 口がうまい、口がうるさい、口が多い、口が奢る、口が重

い、口が掛かる、口が堅い、口が軽い、口が腐っても、口が肥える、
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口が寂しい、口が過ぎる、口が酸っぱくなる、口がすべる、口が干

上がる、口が減らない、口が曲がる、口が回る、口から先に生まれ

る、口が悪い、口に合う、口にする、口に出す、口に出る、口に上

る、口に任せる、口の下から、口の端に上る、口ほどにもない、口

も八丁手も八丁、口を合わせる、口を入れる、口を掛ける、口をき

く、口を切る、口を極めて、口を酸っぱくする、口をすべらす、口

を添える、口を揃える、口を出す、口を衝いて出る、口を噤む、口

を慎む、口を尖らせる、口を閉ざす、口を拭う、口を糊する、口を

挟む、口を開く、口を封じる、口を塞ぐ、口を割る.  

Makna yang dinyatakan dalam kan’youku-kan’youku tersebut 

adalah pandai berbicara, banyak bicara, diam (bungkam), celaan, berkata, 

ikut campur (menyela), pengakuan, mengajak (penawaran pekerjaan), 

perundingan (kesepakatan), ceroboh, ketidakpuasan, keluhan, perantaraan, 

lebih rendah (mutunya), hukuman (dosa), gosip, omelan, memuji, 

pembicaraan, mengulang-ulang perkataan, omongan kasar, pandai 

berbicara dan menjaga sikap, bersikap pura-pura tidak tahu, menyimpan 

rahasia, mengungkapkan pikiran (sengaja dan tidak sengaja), menjadi 

topik pembicaraan, disuap, tidak mendapat rezeki, miskin, hal yang 

menyerupai mulut (sumbat botol), indera pengecap (makan, suka [rasa 

makanan dan minuman], mulut peka rasa baik buruk makanan). 
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5. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam 

buku “Sanseidou Kan’youku Benran” karangan Kuramochi Yasuo dan 

Sakata Yukiko terdapat banyak kan’youku yang menggunakan kuchi 

antara lain untuk menyatakan “berbicara”. Klasifikasi kan’youku 

berdasarkan arti dan maknanya, terdapat 43 doushi kan’youku, 8 keiyoushi 

kan’youku, dan 2 meishi kan’youku. Dalam kan’youku yang menggunakan 

kata kuchi terdapat 17 gaya bahasa metafora, 30 gaya bahasa metonimi 

dan 7 gaya bahasa sinekdoke. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam masyarakat, bahasa sering dipergunakan dalam pelbagai konteks 

dengan pelbagai macam makna. Oleh karena bahasa itu tercipta dalam konteks 

sosial maka bahasa memiliki aspek-aspek sosial yang tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat penggunanya. Bahasa bersifat unik dan mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan budaya masyarakat penggunanya. Bahasa sebagai produk 

budaya dan sekaligus wadah penyampai kebudayaan dari masyarakat bahasa yang 

bersangkutan. Dengan demikian bahasa menunjukkan kepribadian penggunanya 

serta menunjukkan kebudayaan setempat.  

Suatu bahasa dipakai oleh masyarakat penuturnya untuk keperluan 

komunikasi sesuai dengan keadaan atau keperluan yang mereka hadapi. Peristiwa 

komunikasi meliputi tiga hal, yaitu medan (field), suasana (tenor), dan cara 

(mode). Medan (field) merupakan istilah yang mengacu kepada hal atau topik, 

yaitu tentang apa bahasa itu dipakai. Suasana (tenor) mengacu pada hubungan 

peran peserta tuturan atau pembicaraan, yakni hubungan sosial antara penutur 

(pembicara) dan mitra tutur (pendengar) yang ada dalam teks atau pembicaraan 

tersebut.  Cara (mode) mengacu kepada peran yang dimainkan bahasa dalam 

komunikasi (Kushartanti, 2007: 49). 

Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan hal yang vital bagi kehidupan 

manusia. Untuk dapat berbahasa secara cermat, benar dan tepat, kita tidak cukup 
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hanya mempunyai pengetahuan bahasa seperti hanya untuk keperluan komunikasi 

sehari-hari saja. Oleh karena itu pengetahuan tentang peribahasa, idiom, kosakata, 

dan sebagainya mutlak perlu dikuasai secara mendalam apabila kita ingin 

berbicara tentang teknik, kebudayaan, kesenian, ekonomi, kesusastraan, dan 

sebagainya. Sebagai contohnya, bahasa Jepang merupakan bahasa yang sangat 

menarik untuk dipelajari. Banyak hal yang bisa dipelajari dalam bahasa Jepang, 

salah satunya adalah ungkapan idiom. Idiom atau dalam bahasa Jepang disebut 

dengan kan’youku merupakan konstruksi yang maknanya tidak sama dengan 

gabungan makna unsurnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 417). 

Idiom bisa muncul dalam tiga bentuk, yaitu berupa kata, frasa, dan kalimat. 

Dalam bentuk kata misalnya kata ”menghitamputihkan” mengandung makna 

sangat berkuasa, dapat menentukan nasib seseorang. Dalam bentuk frasa 

contohnya ”meja hijau” mengandung arti pengadilan. Kemudian dalam bentuk 

kalimat contohnya ”nona makan sirih” merujuk nama sejenis tanaman merambat 

(Kamus Idiom Bahasa Indonesia, 1984: 8). Idiom atau ungkapan sering kita 

jumpai dalam pelbagai bahasa di dunia, seperti bahasa Jepang dan bahasa 

Indonesia. Idiom merupakan salah satu ungkapan yang biasa digunakan dalam 

berkomunikasi. Sebagai contohnya, orang Jepang banyak menggunakan idiom 

dalam tulisan dan percakapan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Muneo 

(1992): 慣用句は、わたしたちの 日常の 会話や 文章の なかで 数多くつか

われています。Kehadiran idiom dalam suatu bahasa sangat dipengaruhi oleh 

pola pikir penutur bahasa itu sendiri. Dalam bahasa Jepang, seperti halnya dalam 

bahasa Indonesia, idiom yang merujuk kepada anggota badan banyak sekali 
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ditemukan. Sebagai contohnya, idiom yang menggunakan kata kuchi ”mulut”. 

Contoh idiom dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata mulut 

adalah ”mulutnya berat” `pendiam`, ”mulut bisa” `suka mengeluarkan kata-kata 

yang pedas dan menyakitkan hati`, ”bermulut kotor” `suka mengeluarkan 

perkataan keji atau kotor`, dan lain-lain. Contoh idiom dalam bahasa Jepang yang 

menggunakan kata kuchi yang memiliki makna yang sama dengan masing-masing 

idiom tersebut adalah ”kuchi ga ookii”, ”kuchi ga warui”, ”kuchigitanai”, dan 

lain-lain.  

Idiom yang merujuk kepada anggota badan juga ada dalam penelitian 

sebelumnya. Widyaningrum (2010) membahas tentang makna simbol atama 

(kepala) yang mempunyai arti nilai, perasaan, emosi, sifat, tubuh, keadaan dan 

kehidupan. Kanyouku  yang menggunakan kata atama (kepala) yang merupakan 

organ untuk berfikir, sebagian besar adalah memiliki makna pemikiran. Penelitian 

selanjutnya oleh Wulansari (2011) tentang makna ashi (kaki) yang menyimpulkan 

bahwa makna kanyouku ashi digunakan untuk menyatakan pergi dan berjalan.  

Dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut 

belum membahas idiom dari segi pengklasifikasian makna idiom berdasarkan 

kelas kata yang mengikutinya pada idiom tersebut. Oleh sebab itu, dalam skripsi 

ini penulis akan menganalisa idiom yang menggunakan kata kuchi dari segi 

makna yaitu makna idiom dan makna leksikal serta klasifikasi berdasarkan kelas 

kata yang mengikutinya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis meneliti 

Makna Kan’youku yang Menggunakan Kata Kuchi dalam Buku “Sanseidou 

Kan’youku Benran”. 
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1.2 Penegasan Istilah 

Kan’youku adalah ungkapan yang lazim; ungkapan idiomatis (Matsuura, 

2005: 437) 

Kuchi yaitu mulut; kata-kata; indera pengecap; lowongan (Matsuura, 2005: 

557-558) 

Dari definisi diatas yang dimaksud kan’youku dalam penelitian ini adalah 

ungkapan idiomatis yang lazim digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan kuchi 

adalah mulut yang fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:  

1. Kan’youku (idiom) apa saja yang menggunakan kata kuchi yang terdapat 

dalam buku ”Sanseidou Kan’youku Benran”. 

2. Apa makna kan’youku (idiom) yang menggunakan kata kuchi yang terdapat 

dalam buku ”Sanseidou Kan’youku Benran”. 

3. Berdasarkan kelas kata yang mengikutinya termasuk kedalam klasifikasi 

kan’youku apakah kan’youku yang menggunakan kata kuchi tersebut. 

4. Bagaimanakah hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal yang terdapat 

dalam kan’youku yang menggunakan kata kuchi. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui Kan’youku (idiom) apa saja yang menggunakan kata kuchi yang 

terdapat dalam buku ”Sanseidou Kan’youku Benran”. 

2. Mengetahui makna kan’youku (idiom) yang menggunakan kata kuchi yang 

terdapat dalam buku ”Sanseidou Kan’youku Benran”. 

3. Mengetahui klasifikasi kan’youku berdasarkan kelas kata yang mengikutinya 

kan’youku yang menggunakan kata kuchi. 

4. Mengetahui hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal yang terdapat 

dalam kan’youku yang menggunakan kata kuchi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan menganalisis kan’youku yang menggunakan kata kuchi, 

diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pembaca khususnya para 

pembelajar bahasa Jepang, mengenai makna kan’youku yang menggunakan 

simbol kuchi, dalam mata kuliah linguistik.   

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas dan mempermudah dalam memahami masalah yang 

terdapat dalam penulisan ini, maka penulis mengelompokkannya dalam beberapa 

bab yang tersusun sedemikian rupa yang dapat diperinci sebagai berikut:  
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Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang 

skripsi ini yang terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang 

digunakan sebagai pedoman dalam skripsi ini, yaitu menjelaskan jenis makna,  

idiom dalam bahasa Jepang, klasifikasi kan’youku dan makna kuchi (mulut). 

Bab III Metode Penelitian, yang mencakup pendekatan penelitian, sumber 

data, obyek data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV Analisis Data. Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan, yang berisi tentang kan’youku yang menggunakan kata kuchi dan 

analisis makna leksikal, makna idiomatikal, dan klasifikasi kan’youku, serta 

perluasan makna simbol kuchi dalam kan’youku. 

Bab V Penutup. Membahas tentang simpulan dan saran hasil penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Jenis-Jenis Makna 

Bahasa memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia 

sebagai alat komunikasi, penyampai ide, konsep, gagasan, dan sebagainya. 

Sebagai alat interaksi sosial, bahasa masih mempunyai persoalan dan hambatan. 

Persoalan dan hambatan kebahasaan ini bisa bersumber dari bahasa itu sendiri 

ataupun dari kemampuan berbahasa dan bernalar para penuturnya yang kurang. 

Hal ini menyebabkan mitra tutur tidak bisa menangkap makna yang terdapat 

dalam satuan-satuan ujaran seperti kata, frase, klausa, dan kalimat yang digunakan 

ketika berkomunikasi. 

Bahasa memiliki suatu lambang (kigou), dan lambang tersebut memiliki 

makna. Menurut Saussure (dalam Sutedi, 2004: 3) lambang bahasa (gengo-kigou) 

terdiri dari signifiant (nouki) dan signifie (shoki). Signifiant (nouki) merupakan 

bentuk atau warna yang bisa diamati dengan mata kita, atau berupa bunyi yang 

bisa didengar dengan telinga. Sedangkan signifie (shoki) merupakan makna yang 

terkandung di dalam bentuk atau bunyi tersebut. Sebagai contohnya adalah lampu 

lalulintas sebagai lambang bahasa, lampu warna merah sebagai nouki, dan 

bermakna ”berhenti” sebagai shoki. 

Untuk mengetahui bahwa suatu kalimat mengandung makna terutama 

makna idiom, kita harus mengetahui jenis-jenis makna. Menurut Chaer (2009: 59) 

jenis atau tipe makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut 
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pandang. Berikut ini jenis-jenis makna berdasarkan beberapa kriteria dan sudut 

pandang, yaitu: 

a. Berdasarkan jenis semantiknya yaitu: 

1) Makna Leksikal 

Makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat 

leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Dapat pula dikatakan makna 

leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai 

dengan hasil observasi alat indra, atau makna yang sungguh-sungguh 

nyata dalam kehidupan kita. Makna leksikal dari suatu kata adalah 

gambaran yang nyata tentang suatu konsep seperti yang dilambangkan 

kata itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna leksikal itu berkenaan 

dengan makna leksem atau kata yang sesuai dengan referennya. 

Contoh: 

Kata 「猫`neko`」memiliki makna leksikal kucing (Sutedi, 2004: 106-

107). 

2) Makna Gramatikal 

Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya 

proses gramatika seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses 

komposisi. Makna gramatikal sering juga disebut makna kontekstual atau 

makna situasional, karena makna sebuah kata, baik kata dasar maupun 

kata jadian, sering sangat tergantung pada konteks kalimat atau konteks 

situasi. Selain itu bisa juga disebut makna struktural, karena proses dan 
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satuan-satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur 

ketatabahasaan. 

Menurut Sutedi (2004: 107), dalam bahasa Jepang, `joushi` 

(partikel) dan `jodoushi` (kopula) tidak memiliki makna leksikal, tetapi 

memiliki makna gramatikal, sebab baru jelas maknanya jika digunakan 

dalam kalimat. Partikel ni secara leksikal tidak jelas makna, tetapi baru 

jelas kalau digunakan dalam kalimat seperti: 

バンドンに住んでいる。 

Bandon ni sunde iru. 

(Tinggal di Bandung).  

b. Berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem yaitu: 

1) Makna Referensial 

Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa 

yang diacu oleh kata itu maka kata tersebut disebut kata bermakna 

referensial. Dengan kata lain makna yang terkandung dalam kata-kata 

yang mempunyai referen. 

Contoh: 

Kata meja dan kursi bermakna referensial sebagai sejenis perabot rumah 

tangga yang disebut ”meja” dan ”kursi”. 

2) Makna Nonreferensial 

Yaitu makna yang terkandung dalam kata-kata yang tidak 

mempunyai referen. Kata-kata yang termasuk kelas kata tugas seperti 



10 
 

 

preposisi dan konjungsi adalah kata-kata yang termasuk kata bermakna 

nonreferensial. 

Contoh: 

Kata `karena` dan `tetapi` termasuk kata yang bermakna nonreferensial, 

karena hanya memiliki fungsi atau tugas.  

c. Berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem yaitu: 

1) Makna Denotatif 

Makna denotatif sering disebut juga makna denotasional, makna 

konseptual, atau makna kognitif karena dilihat dari sudut yang lain. Selain 

itu bisa disebut juga dengan makna sebenarnya, makna dasar, makna asli, 

atau makna pusat. Jadi makna denotatif adalah makna asli, makna yang 

sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem, atau makna yang sesuai 

dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, 

perasaan, atau pengalaman lainnya.   

Contoh: 

Pada kata 「父`chichi`」 dan 「親父`oyaji`」 kedua-duanya memiliki 

makna yang sama, yaitu `ayah`. Makna denotatif dari kedua kata tersebut 

sama, karena merujuk pada referen yang sama, tetapi nilai rasa berbeda. 

Kata `chichi` digunakan lebih formal dan lebih halus, sedangkan kata 

`oyaji` terkesan lebih dekat dan lebih akrab (Sutedi, 2004: 107).  

2) Makna Konotatif 

Makna konotatif disebut sebagai makna tambahan. Dengan kata 

lain makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna 
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denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok 

orang yang menggunakan kata tersebut. 

Contoh: 

Kata 「化粧室`keshoushitsu`」 dan 「便所`benjo`」 merujuk pada hal 

yang sama, yaitu `kamar kecil`. Tetapi, kesan dan nilai rasanya berbeda, 

`keshoushitsu` terkesan bersih, sedangkan `benjo` terkesan kotor dan bau. 

d. Berdasarkan ketepatan maknanya yaitu: 

1) Makna Umum 

Yaitu makna sebuah kata yang masih bersifat umum dan 

mempunyai pengertian dan pemakaian yang lebih luas. Misalnya sinonim 

kata melihat, mengintip, melirik, meninjau, dan mengawasi.  

Contoh: 

Kata `melihat` memiliki makna umum. Sedangkan yang lainnya memiliki 

makna ”melihat dengan kondisi tertentu”. Kata `mengintip` mengandung 

makna melihat melalui celah sempit, `melirik` mengandung makna melihat 

dengan sudut mata, `meninjau` mengandung makna melihat dari kejauhan, 

dan `mengawasi` mengandung makna melihat dengan sengaja.  

2) Makna Istilah (Makna Khusus) 

Yaitu makna sebuah kata yang sudah bersifat khusus dan 

mempunyai pengertian dan pemakaian yang lebih terbatas. Biasanya 

digunakan dalam bidang kegiatan tertentu, kata-kata itu digunakan secara 

cermat sehingga maknanya pun menjadi tepat. 
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Contoh: 

Sebagai kata, makna kata `tahanan` masih bersifat umum, tetapi sebagai 

istilah misalnya istilah dalam bidang hukum kata `tahanan` memiliki 

makna khusus yaitu sebagai orang yang ditahan sehubungan dengan suatu 

perkara. 

e. Berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain yaitu: 

1) Makna Konseptual 

Makna konseptual sama dengan makna referensial, makna leksikal, 

dan makna denotatif. Makna konseptual yaitu makna yang sesuai dengan 

konsepnya, makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas 

dari asosiasi atau hubungan apapun.  

Contoh: 

Kata `tikus` yang berarti sebagai binatang pengerat yang dapat 

menyebabkan timbulnya penyakit tifus.  

2) Makna Asosiatif 

Yaitu makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya 

hubungan kata itu dengan keadaan diluar bahasa. Makna asosiatif sama 

dengan perlambang-perlambang yang digunakan oleh suatu masyarakat 

bahasa untuk menyatakan suatu konsep lain.  

Contoh: 

Kata `melati` berasosiasi dengan makna ”suci” atau ”kesucian” dan kata 

`merah` berasosiasi dengan makna ”berani” atau juga ”dengan golongan 

komunis”. 
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Makna asosiatif termasuk juga dalam makna konotatif, karena 

berhubungan dengan nilai-nilai moral dan pandangan hidup yang berlaku 

dalam suatu masyarakat bahasa yang berarti juga berurusan dengan nilai 

rasa bahasa. Di samping itu kedalamnya termasuk juga makna-makna lain 

seperti makna stilistika, makna afektif, dan makna kolokatif. 

a) Makna stilistika berkenaan dengan gaya pemilihan kata sehubungan 

dengan adanya perbedaan sosial dan bidang kegiatan didalam 

masyarakat. Misalnya makna kata `guru` dan `dosen`.  

Contoh: 

Kata `guru`, `dosen`, `pengajar`, dan `instruktur` memiliki makna yang 

dibedakan. 

b) Makna afektif berkenaan dengan perasaan pembicara pemakai bahasa 

secara pribadi, baik terhadap lawan bicara maupun terhadap objek yang 

dibicarakan.  

Contoh:  

”Tutup mulut kalian!” bentaknya kepada kami.  

(Kalimat ini diucapkan pembicara dengan perasaan kesal dan dengan 

bahasa yang kasar disebut dengan afektif negatif).  

”Coba, mohon diam sebentar!” katanya kepada anak-anak itu.  

(Kalimat ini diucapkan pembicara dengan perasaan meminta untuk 

lebih tenang dan dengan bahasa yang lebih halus disebut dengan afektif 

positif). 
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c) Makna kolokatif berkenaan dengan makna kata kaitannya dengan 

makna kata lain yang mempunyai ”tempat” yang sama dalam sebuah 

frase (ko: sama, bersama; lokasi: tempat).  

Contoh: 

Gadis itu cantik; bunga itu indah; dan pemuda itu tampan. 

(Kata cantik, indah, dan tampan memiliki makna yang sama, tetapi 

masing-masing memiliki kolokasi yang berbeda). 

3) Makna Idiomatikal 

Yaitu makna sebuah satuan bahasa (entah kata, frase, atau kalimat) 

yang ”menyimpang” dari makna leksikal atau makna gramatikal unsur-

unsur pembentuknya.  

Karena idiom tidak lagi berkaitan dengan makna leksikal atau 

gramatikal unsur-unsurnya maka bentuk-bentuk idiom ada juga yang 

menyebutkan sebagai satuan-satuan leksikal tersendiri yang maknanya 

juga merupakan makna leksikal dari satuan tersebut. 

Contoh: 

頭を抱える。 

Atama o kakaeru. 

Memiliki makna leksikal `memeluk kepala (sendiri)` dan secara idiomatik 

bermakna `kebingungan`. Salah satu kebiasaan orang Jepang jika sedang 

mengalami kesulitan atau sedang bingung, ia akan memegang (memeluk) 

kepalanya sendiri (Sutedi, 2004: 149). 
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2.2 Idiom dalam Bahasa Jepang 

Kan’youku merupakan istilah idiom dalam bahasa Jepang. Ada beberapa 

pendapat mengenai pengertian kan’youku. Menurut Sutedi (2009: 96), kan’youku 

adalah frase atau klausa yang hanya memiliki makna idiomatikal saja, makna 

tersebut tidak dapat dipahami meskipun kita mengetahui makna setiap kata yang 

membentuk frase atau klausa tersebut. 

Menurut Yasuo dan Yukiko (1998): 

”... 二つ以上の単語が決まった結びつきをしていて、それぞれの単語の意

味をただつなぎ合わせても理解できない別の意味を表わす言い方を慣用句

とよんでいます。” 
 
”...Kan’youku adalah dua kata atau lebih yang digabungkan sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Gabungan dari masing-masing kata tersebut menimbulkan 

makna baru yang tidak bisa dimengerti.”  

Matsumura (1995) menyatakan bahwa: 

【慣用句】二語以上の単語が結合して、それ全体である特定の意味を表す

もの。 

Kan’youku adalah gabungan dua kata atau lebih yang keseluruhan makna katanya 

menyatakan arti khusus. 

Menurut Muneo (1992), 慣用句は、私たちの日常の会話や文章の中で

数多く使われています。それらはたいてい短い言葉ですが、時と所に合わ

せて適切に使うことによって、文章や会話の表現が生き生きと豊かなもの

になります。 
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(Kan’youku, banyak digunakan dalam kalimat dan percakapan sehari-hari kita. 

Biasanya berupa kata-kata yang pendek, tetapi bila penggunaannya disesuaikan 

dengan waktu dan tempat, maka percakapan akan menjadi lebih hidup). 

Hiroshi (1981) dalam penelitian Rahmah (2010: 2), pengertian kanyouku 

adalah sebagai berikut: 

慣用句という用語は一般に広く使われているけれども、その概念ははっき

りしているわけではない。ただ、単語の二つ以上の連結形であって、その

結びつきが比較的固く、全体で決まった意味を持つ言葉だという程度のと

ころが、一般的な きょうつう理解になっているだろう。 

(Istilah Kan’youku biasanya digunakan secara luas tetapi tidak mempunyai konsep 

yang jelas. Hanya saja, kan’youku itu merupakan gabungan dua buah kata atau 

lebih, dan gabungan kata tersebut cenderung kaku. Kemudian, secara umum 

dipahami bahwa kan’youku adalah ungkapan yang diartikan secara keseluruhan 

bukan kata perkata). 

Menurut Hayashi (1990: 393), 慣用句は比喩的意味によるもの。

Kan’youku merupakan sebuah perumpamaan atau makna kiasan. 

Kan’youku dalam bahasa Jepang ada yang bisa digunakan untuk makna 

denotasi dan makna konotasi (Hayashi, 1990). Misalnya, dalam kalimat 「hana 

ga takai」  yang artinya tinggi hidung, dari makna konotatif kalimat tersebut 

memiliki makna `sombong`, akan tetapi dari segi makna denotatif dalam 

kenyataannya `hidungnya benar-benar mancung`. Dari kan’youku tersebut terlihat 

adanya dua makna yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu makna kiasan 
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dan makna sebenarnya. Penggunaan kan’youku juga mengikuti kebudayaan 

masyarakatnya. Masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-

beda. Ketika mengucapkan kalimat 「hana ga takai」, biasanya orang Jepang 

menunjukkan ke arah hidung mereka, pada waktu mengekspresikan dalam situasi 

pembicaraan yang membanggakan dirinya sendiri.  

Suryadimulya (2009: 2-3) menyatakan bahwa idiom merupakan bentuk 

ungkapan yang sudah tidak mengikuti aturan gramatikal yang berlaku pada bahasa 

yang bersangkutan. 

Makna idiom adalah makna dari gabungan dua kata atau lebih yang sudah 

ditetapkan, dan makna idiom yang dihasilkan tidak bisa dicerna dari makna 

leksikal maupun makna gramatikal gabungan kata pembentuk idiom (Momiyama, 

1996: 29). Walaupun dikatakan makna idiom tidak bisa diketahui maknanya 

menurut kaidah umum gramatikal yang berlaku atau tidak dapat diramalkan dari 

makna unsur-unsurnya, namun demikian ada idiom jenis tertentu yang masih bisa 

diprediksikan makna idiom yang ditimbulkan secara historis komparatif dan 

etimologis serta asosiasi terhadap lambang yang dipakai, karena masih terlihat 

adanya “hubungan” antara makna keseluruhan (makna idiomatik) dengan makna 

leksikal unsur kata pembentuk idiom. Pernyataan tersebut selaras dengan 

pendapat Kunihiro (1996: 26) yang menyebutkan ihwal pemerian makna idiom 

dalam bahasa Jepang, pada salah satu poinnya menunjukkan bahwa makna 

idiomatik terjadi dari makna kata unsur pembentuknya menunjukkan makna 

perbandingan dan makna kata masih terlihat. Pernyataan tersebut juga diperkuat 

dengan penelitian Momiyama (1997) yang membuat pemerian idiom bahasa 
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Jepang terbaru ditinjau dari sudut ada tidaknya hubungan antara makna leksikal 

gabungan kata pembentuk idiom dengan makna idiom yang dihasilkan. Oleh 

sebab itu, menurut Sutedi (2009: 99) dalam menganalisis suatu frase terutama 

idiom minimal ada tiga langkah yang ditempuh, yaitu: 

4) Pengkajian makna leksikal (jigidouri no imi) 

Pengkajian makna leksikal yaitu dengan mengkaji makna secara leksikal 

(jigidouri no imi), dengan menggunakan referensi yang berupa kamus atau 

yang lainnya. Perlu pula diinformasikan tentang struktur frase tersebut melalui 

penghimpunan berbagai informasi tentang tata bahasa, mengingat bentuk 

idiom bahasa Jepang bermacam-macam. 

Contoh: 

口が堅い。→ N+ partikel が+ Adj. 

Kuchi ga katai. 

(Mulut[nya] keras atau rapat). 

5) Pengkajian makna idiomatikal (kan’youkuteki imi) 

Dapat dilakukan dengan menelaah berbagai referensi tentang buku atu 

kamus idiom bahasa Jepang atau referensi lainnya seperti hasil penelitian 

terdahulu.  

Contoh: 

彼なら 口が 堅いから、安心して 頼める。 

Kare nara kuchi ga katai kara, anshinshite tanomeru. 

(Dia bisa dipercaya karena bisa menyimpan rahasia). 
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Idiom kuchi ga katai digunakan untuk menyatakan arti `bisa menyimpan 

rahasia`. 

6) Deskripsi hubungan makna leksikal dengan makna idiomatikal. 

Untuk mendeskripsikan hubungan makna leksikal dengan makna 

idiomatikal antara lain dapat digunakan tiga macam gaya bahasa atau majas (hiyu), 

yaitu metafora (in’yu), metonimi (kan’yu), dan sinekdoke (teiyu). 

a.) Metafora (隠喩 ”in’yu”) 

Metafora adalah majas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal atau 

perkara dengan hal atau perkara lain, atas dasar kemiripan atau kesamaan sifat 

atau karakter pada kedua hal tersebut. 

Contoh: 

彼は狼である。 

Kare wa ookami de aru. 

(Laki-laki itu [semuanya] serigala. [=buaya darat]) 

Dalam budaya Jepang, kata serigala digunakan untuk menyatakan arti laki-laki 

hidung belang atau berbahaya yang dalam bahasa Indonesia digunakan istilah 

buaya darat. 

b.) Metonimi (換喩 ”kan’yu”) 

Metonimi adalah majas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal 

atau perkara dengan hal atau perkara lain, atas dasar kedekatan baik secara 

ruang maupun secara waktu. Bentuk-bentuk hubungan dari metonimi, yaitu: 

(a) Tempat sesuatu dan isinya (youki-nakami/ 容器•中身) 

Contoh: 
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鍋が煮える。 

Nabe ga nieru. 

(Panci mendidih). 

Yang dimaksud mendidih adalah bukan pancinya melainkan air yang ada 

dipanci tersebut. Hubungan antara isi dengan tempat benda tersebut 

berdekatan secara ruang. 

(b) Bagian dan keseluruhan (zentai-bubun/ 全体•部分) 

Contoh: 

彼は電話を取った。 

Kare wa denwa o totta. 

(Dia mengangkat telepon). 

Yang dimaksud diangkat adalah bukannya pesawat telepon secara 

keseluruhan melainkan hanya genggamannya saja. Hubungan antara 

bagian dan keseluruhan juga merupakan hubungan yang berdekatan 

secara ruang. 

(c) Sebab dan akibat (gen`in-kekka/ 原因•結果) 

Contoh: 

A: 講義はどうだった。 

Kougi wa dou datta. 

(Bagaimana perkuliahan tadi?) 

B: 寝てしまった(あくびが出た) 。 

Nete shimatta (akubi ga deta). 

(Saya tertidur [menguap]). 
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Untuk menyampaikan bahwa perkuliahan tidak menarik 

(membosankan) digunakan ungkapan nete shimatta (tertidur) atau 

akubi ga deta (menguap melulu). Hubungan sebab-akibat yang 

ditunjukkan pada kalimat diatas merupakan dua hal yang berdekatan 

dari segi waktu.  

(d) Bentuk lainnya  

Contoh: 

Kata 白バイ (shirobai: motor putih) digunakan untuk menyatakan arti 

polisi yang sedang berpatroli, berdekatan secara ruang. 

c.) Sinekdoke (提喩 ”teiyu”) 

Sinekdoke adalah majas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal 

atau perkara yang bersifat umum dengan hal atau perkara lain yang bersifat 

khusus, atau sebaliknya hal yang khusus digunakan untuk menyatakan hal 

yang umum. 

Contoh: 

あした、花見に行きます。 

Ashita, hanami ni ikimasu. 

(Besok, akan pergi untuk melihat bunga). 

Kata hana (bunga) pada kata hanami digunakan untuk menyatakan arti bunga 

Sakura bukan bunga yang lainnya. Bunga secara umum menyatakan arti bunga 

secara khusus yaitu bunga Sakura merupakan bentuk dari sinekdoke. Hanami 

(花見, melihat bunga) atau ohanami adalah tradisi Jepang dalam menikmati 
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keindahan bunga, khususnya bunga Sakura. Mekarnya bunga Sakura 

merupakan lambang kebahagiaan telah tibanya musim semi. Selain itu, hanami 

juga berarti piknik dengan menggelar tikar untuk pesta makan-makan di bawah 

pohon Sakura. Pohon Sakura mekar di Jepang dari akhir Maret hingga awal 

April (kecuali di Okinawa dan Hokkaido). Prakiraan pergerakan mekarnya 

bunga Sakura disebut garis depan bunga Sakura (sakurazensen). Prakiraan ini 

dikeluarkan oleh direktorat meteorologi dan berbagai badan yang berurusan 

dengan cuaca. Saat melakukan hanami adalah ketika semua pohon Sakura yang 

ada di suatu tempat bunganya sudah mekar semua 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Hanami). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa idiom 

dalam bahasa Jepang merupakan gabungan dua kata atau lebih yang maknanya 

tidak sama dengan unsur pembentuknya. Namun demikian, terdapat pula idiom 

jenis tertentu yang masih terlihat adanya “hubungan” antara makna keseluruhan 

(makna idiomatik) dengan makna leksikal unsur kata pembentuk idiom tersebut. 

 

2.3 Klasifikasi Kan’youku 

Kan’youku sangat banyak jumlahnya sehingga sulit untuk dipahami. Hal 

ini menyebabkan penutur mengalami kesulitan dalam pemakaiannya, sehingga 

diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang makna sebuah kan’youku 

sebelum penutur menggunakannya untuk berkomunikasi. Untuk memudahkan 

penutur dalam pemakaiannya, kan’youku dikelompokkan beberapa jenis. Berikut 
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ini adalah klasifikasi kan’youku berdasarkan arti dan maknanya menurut Muneo 

(1992: 1): 

a. 感覚、感情を表す慣用句。(Kankaku, kanjou o arawasu kan’youku) 

Yaitu idiom yang menyatakan indera dan perasaan atau emosi. 

Contoh: 

あのときのしくじりは、いま思い出しても顔が赤くなるよ。(1992: 65) 

Ano toki no shikujiri wa, ima omoidashite mo kao ga akakunaruyo.  

(Saya malu kalau ingat kegagalan waktu itu). 

Idiom kao ga akakunaru memiliki arti malu. 

b. 体、性格、態度を表す慣用句。 (Karada, seikaku, taido o arawasu 

kan’youku) 

Yaitu idiom yang menyatakan tubuh, sifat, dan tingkah laku. 

Contoh: 

体が続く限り、世界の山に登ってみたいと思っています。(1992: 118) 

Karada ga tsuzuku kagiri, sekai no yama ni nobotte mitai to omotte imasu. 

(Selama badan masih sehat, saya ingin mencoba mendaki gunung di seluruh 

dunia). 

Idiom karada ga tsuzuku memiliki arti sehat. 

c. 行為、動作、行動を表す慣用句。 (Koui, dousa, koudou o arawasu 

kan’youku) 

Yaitu idiom yang menyatakan kelakuan, gerak, dan tindakan. 

Contoh: 

忙しいだろうが、たまには顔を出してくれよ。(1992: 196) 
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Isogashii darou ga, tamani wa kao o dashite kureyo. 

(Saya tahu Anda sibuk tapi, berkunjunglah sesekali). 

Idiom kao o dasu memiliki arti berkunjung. 

d. 状態、程度、価値を表す慣用句。 (Joutai, teido, kachi o arawasu 

kan’youku) 

Yaitu idiom yang menyatakan kondisi, tingkatan, dan nilai atau harga. 

Contoh: 

今日は朝から客が立て込んで細かい用事を言いつけられ、目が回るよ

うな忙しさだった。(1992: 325-326) 

Kyou wa asa kara kyaku ga tate konde komakai youji o ii tsukerare, me ga 

mawaru youna isogashisa datta. 

(Hari ini banyak tamu berdatangan sejak pagi hanya untuk membicarakan 

urusan yang kecil. Kesibukan ini membuat mata saya seperti berputar-putar). 

Idiom me ga mawaru memiliki arti sibuk. 

e. 社会、文化、生活を表す慣用句。(Shakai, bunka, seikatsu o arawasu 

kan’youku) 

Yaitu idiom yang menyatakan masyarakat, kebudayaan, dan kehidupan. 

Contoh: 

近所の口がうるさいから、これからは行動に気をつけなさい。(1992: 

450) 

Kinjo no kuchi ga urusai kara, kore kara wa koudou ni ki o tsukenasai. 

(Karena gosip tetangga, maka mulai sekarang berhati-hatilah dalam bertingkah 

laku). 
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Idiom kuchi ga urusai memiliki arti gosip. 

Selain klasifikasi kan’youku berdasarkan arti dan maknanya, menurut 

Rahmah dalam penelitiannya (2010: 2-3), terdapat juga klasifikasi kan’youku 

berdasarkan kelas kata yang mengikutinya yaitu: 

a. 動詞慣用句 (Doushi Kan’youku) 

Yaitu kan’youku yang terbentuk atas gabungan nomina (KB) dan verba (KK). 

Contoh: iki o nomu memiliki arti gugup. 

b. 形容詞慣用句 (Keiyoushi Kan’youku)  

Yaitu kan’youku yang terbentuk atas gabungan nomina (KB) dan adjektiva 

(KS). 

Contoh: hana ga takai memiliki arti sombong. 

c. 名詞慣用句 (Meishi Kan’youku)  

Yaitu kan’youku yang terbentuk atas gabungan dua buah nomina (KB). 

Contoh: me to hana no aida memiliki arti sangat dekat. 

2.4 Makna Kuchi (Mulut) 

Menurut Matsuura (2005: 557-558) kuchi (口) memiliki makna: 

a. Mulut, contoh: 口を開ける(kuchi o akeru) memiliki arti membuka mulut. 

b. Kata-kata, contoh: 口で言えない(kuchi de ienai) memiliki arti tak dapat 

diungkapkan lewat kata-kata. 

c. Indera pengecap, contoh: 口に合う(kuchi ni au) memiliki arti sesuai dengan 

selera, cocok dengan lidah. 
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d. Lowongan, contoh: 口 を 探 す (kuchi o sagasu) memiliki arti mencari 

lowongan pekerjaan, dan 大会社から口がかかる(daigaisha kara kuchi ga 

kakaru) memiliki arti ditawari lowongan di suatu perusahaan besar. Menurut 

orang Jepang, istilah 大会社から口がかかる  sudah jarang digunakan 

sekarang ini dan menggantinya dengan 働きから声がかかる.  

Menurut Garrison (2002: 41-42) kuchi memiliki arti ganda dan muncul 

sebagai imbuhan akhir dari berbagai jenis kata majemuk. Disamping itu, bagian 

mulut sebagai anggota tubuh tempat kita memasukkan makanan dan juga 

bermacam-macam ke dalamnya, kuchi juga berarti apa yang kita “sebut” seperti 

apa yang kita katakan dan menggambarkan bermacam-macam ungkapan. 

Misalnya, 「kuchi kazu no sukunai otoko」, yang berarti `seorang yang pendiam`.  

Kuchi juga berarti hal yang menyerupai mulut, seperti dalam 「kuchi no 

hiroi bin」 yaitu `tempayan yang besar mulutnya`. Juga dapat berarti apabila 

seseorang berbicara ketika sedang makan, menggigit makanan dengan lezat 

akhirnya berbicara atau “sebuah perbuatan”, seperti hitokuchi.  

Kuchi muncul dalam kata majemuk (dengan huruf k kadang-kadang 

berpindah menjadi huruf g) seperti 「tôzan-guchi」, secara harfiah memiliki arti 

`mulut gunung`, atau `kepala gerobak`, dan selalu menunjukkan tempat 

memulainya sesuatu, berakhir atau melewati. Dalam hal yang sama, ia muncul 

dalam kata majemuk yang menunjukkan `permulaan pekerjaan` atau 「shûshoku-

guchi」. Ada juga 「jono kuchi」, yang secara harfiah berarti `bagian terbawah 

dalam pergulatan sumo`. 
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Dapat disimpulkan bahwa kuchi memiliki arti ganda, yaitu sebagai 

anggota tubuh yang berfungsi untuk tempat kita memasukkan makanan yang 

bermacam-macam ke dalamnya, dan dapat menggambarkan bermacam-macam 

ungkapan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang kan’youku yang menggunakan kata 

kuchi, dan makna simbol kuchi pada kan’youku tersebut. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku ”Sanseidou 

Kan’youku Benran” oleh Kuramochi Yasuo & Sakata Yukiko tahun 1998. 

 

3.3 Obyek Data 

Obyek data dalam penelitian ini adalah kan’youku yang menggunakan kata 

kuchi yang terdapat dalam buku ”Sanseidou Kan’youku Benran”. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, yaitu 

pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh 

data (Subroto 1992: 42). Data yang diambil berupa kan’youku yang menggunakan 

kata kuchi dari buku ”Sanseidou Kan’youku Benran”. Pada tahap pengumpulan 

data ini menggunakan kartu data, yaitu kan’youku yang menggunakan kata kuchi 

dan makna kuchi tersebut yang dicatat dalam kartu data sebagai berikut: 



29 
 

 

No. Data 

Kan’youku 

Halaman Makna Leksikal 

(jigidouri no imi) 

Makna Idiomatikal 

(kan’youkuteki imi) 

1. 口が 堅い 

(kuchi ga 

katai) 

 

158 Mulut(nya) keras 

(rapat) 

 

言っては いけないことを み

やみに 他言しない様子。 

Itte wa ikenai koto wo muyami 

ni tagen shinai yousu. 

Keadaan seseorang yang tidak 

akan mengatakan hal yang 

tidak boleh dikatakan dengan 

gegabah (bisa menyimpan 

rahasia). 

Contoh kalimat:  

彼なら 口が 堅いから、安心して 頼める。 

Kare nara kuchi ga katai kara, anshinshite tanomeru. 

(Dia bisa dipercaya karena bisa menyimpan rahasia). 

Analisis: 

Makna leksikal: 

口が 堅い → N+ partikel が+ Adj 

Kanyouku『口が  堅い』menunjukkan makna idiomatikal ”bisa menyimpan 
rahasia”. Makna yang muncul dari kan’youku (kuchi ga katai) dapat dihubungkan 
dengan makna leksikalnya dan merupakan bentuk hubungan metonimi yaitu 
hubungan sebab-akibat. Idiom ini bermula dari makna leksikal kuchi ga kataku 
tojiru (mulut[nya] tertutup dengan rapat), dengan makna idiomatikal bisa 
menyimpan rahasia berdekatan secara waktu. Mulut yang tertutup rapat tidak akan 
berkata apapun, termasuk suatu rahasia. Mulut tertutup rapat merupakan sebabnya 
dan akibatnya rahasia tidak akan diutarakan. Oleh karena itu dalam kalimat diatas, 
idiom (kuchi ga katai) tepat sekali digunakan untuk mengungkapkan makna ”bisa 
menyimpan rahasia”. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif. Teknik ini penulis mendeskripsikan kan’youku yang 

menggunakan kata kuchi, mulai dari makna leksikalnya kemudian makna 

idiomatikal dan dianalisis dengan mendeskripsikan hubungan maknanya dilihat 

dari gaya bahasa (metafora, metonimi, dan sinekdoke) serta klasifikasi makna 

kan’youku-kan’youku tersebut. 

Langkah Penelitian: 

1. Mencari kan’youku yang menggunakan kata kuchi. 

2. Mencari makna leksikal dan makna idiomatikal. 

3. Mengelompokkan kan’youku berdasarkan kelas kata yang mengikutinya 

menurut teori dalam penelitian Rahmah. 

4. Menganalisis makna kan’youku yang menggunakan simbol kuchi. 

5. Mencari hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal 

kan’youku tersebut. 

6. Menganalisis. 

7. Menyimpulkan hasil analisis. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4.1 Kan’youku yang Menggunakan Kata Kuchi 

Dalam penelitian ini penulis menguraikan kan’youku yang menggunakan 

kata kuchi dan menjelaskan makna simbol kuchi dari kan’youku tersebut. Makna 

yang diteliti adalah mengenai makna leksikal, makna idiomatikal, 

pengelompokannya, penggunaannya dalam kalimat, dan hubungan antara makna 

leksikal dan makna idiomatikal. Kan’youku yang menggunakan kata kuchi yang 

terdapat dalam buku ”Sanseidou Kan’youku Benran” karangan Kuramochi Yasuo 

dan Sakata Yukiko tahun 1998 terdiri dari 53 kan’youku, yaitu:  

1) 口がうまい。(Kuchi ga umai). Mulutnya pintar atau mulutnya manis. 

Makna kan’youku: menunjukkan keadaan sikap seseorang yang pandai 

mengambil hati dan menipu orang lain dengan 

mengatakan hal yang seolah-olah masuk akal. 

2) 口がうるさい。(Kuchi ga urusai). Mulutnya berisik. 

Makna kan’youku: (1) keadaan seseorang yang tidak bisa diam melihat 

apa yang dilakukan orang lain dengan 

menggosipkannya; (2) keadaan ribut mengatakan 

suatu hal dengan mengomel. 

3) 口が多い。(Kuchi ga ooi). Mulutnya banyak. 

Makna kan’youku: keadaan banyak bicara lebih dari keperluan. 

4) 口が奢る。(Kuchi ga ogoru). Mulutnya royal. 

Makna kan’youku: karena selalu memakan makanan yang enak, 

sehingga yang enakpun rasanya menjadi biasa saja. 
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5) 口が重い。(Kuchi ga omoi). Mulutnya berat. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang tidak banyak bicara di depan 

orang lain. 

6) 口が掛かる。(Kuchi ga kakaru). Mulutnya bergantung. 

Makna kan’youku: tawaran yang diberikan kepada seniman untuk tampil 

di atas panggung, penawaran pekerjaan. 

7) 口が堅い。(Kuchi ga katai). Mulutnya keras. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang tidak akan mengatakan hal 

yang tidak boleh dikatakan dengan gegabah. 

8) 口が軽い。(Kuchi ga karui). Ringan mulut. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang banyak bicara dan banyak 

omong, sampai mengatakan hal yang tidak boleh 

dikatakan. 

9) 口が腐っても。 (Kuchi ga kusattemo). Walaupun mulutnya sampai 

busuk. 

Makna kan’youku: keadaan tentang seseorang yang tidak akan membuka 

rahasia meskipun apapun yang terjadi. 

10) 口が肥える。(Kuchi ga koeru). Mulut yang suka berpilih-pilih. 

Makna kan’youku: peka terhadap baik buruk rasa suatu makanan karena 

terbiasa makan makanan enak. 

11) 口が寂しい。(Kuchi ga sabishii). Mulutnya sepi. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang merasa tidak puas jika tidak 

ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya. 

12) 口が過ぎる。(Kuchi ga sugiru). Mulutnya lebih atau berlebih. 

Makna kan’youku: mengucapkan hal yang lebih baik tidak dikatakan. 
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13) 口が酸っぱくなる。(Kuchi ga suppakunaru). Mulutnya menjadi asam. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang mengulangi perkataan 

berkali-kali tentang hal yang sama, supaya lawan 

bicara bisa mengerti dengan sempurna. 

14) 口がすべる。(Kuchi ga suberu). Mulutnya tergelincir. 

Makna kan’youku: terlanjur mengatakan hal yang tidak boleh dan tidak 

perlu dikatakan. 

15) 口が干上がる。(Kuchi ga hiagaru). Mulutnya kering. 

Makna kan’youku: tidak jadi mendapat rezeki. 

16) 口が減らない。(Kuchi ga heranai). Mulutnya tidak berkurang. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang mengatakan segala 

kesedihannya karena kekalahannya. 

17) 口が曲がる。(Kuchi ga magaru). Mulutnya bengkok. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang tidak bisa menjelek-jelekkan 

orang yang sudah baik kepadanya karena akan 

merasa berdosa. 

18) 口が回る。(Kuchi ga mawaru). Mulutnya berputar. 

Makna kan’youku: mengatakan sesuatu dengan mahir dan juga fasih. 

19) 口から先に生まれる。(Kuchi kara saki ni umareru). Dilahirkan lebih 

dahulu dari mulutnya. 

Makna kan’youku: kata-kata yang diucapkan untuk menyindir orang 

yang suka ngobrol. 

20) 口が悪い。(Kuchi ga warui). Mulutnya buruk. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang dengan tidak segan 

mengatakan suatu hal seperti mencela seseorang. 
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21) 口に合う。(Kuchi ni au). Sesuai dengan mulut. 

Makna kan’youku: rasa makanan dan minuman yang disukai. 

22) 口にする。(Kuchi ni suru). Melakukan di mulut. 

Makna kan’youku: (1) mengucapkan dengan mulut; (2) merasakan 

makanan dengan memasukkan ke mulut. 

23) 口に出す。(Kuchi ni dasu). Mengeluarkan dari mulut. 

Makna kan’youku: mengungkapkan pikiran. 

24) 口に出る。(Kuchi ni deru). Muncul atau keluar dari mulut. 

Makna kan’youku: mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran tanpa 

sengaja. 

25) 口に上る。(Kuchi ni noboru). Naik ke mulut. 

Makna kan’youku: diangkat sebagai topik pembicaraan. 

26) 口に任せる。(Kuchi ni makaseru). Menyerahkan ke mulut. 

Makna kan’youku: berbicara sesuka hati (tanpa berpikir panjang atau 

tanpa dipikir terlebih dahulu). 

27) 口の下から。(Kuchi no shita kara). Dari bawah mulut. 

Makna kan’youku: keadaan mengatakan dan melakukan hal yang 

berlawanan. 

28) 口の端に上る。(Kuchi no ha ni noboru). Mendaki pangkal mulut. 

Makna kan’youku: sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan orang-

orang. 

29) 口ほどにもない。(Kuchi hodo ni mo nai). Di mulut pun tidak ada. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang tidak memiliki kemampuan 

yang bisa diperhitungkan atau tidak ada yang bisa 

dibanggakan. 
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30) 口も八丁手も八丁。(Kuchi mo hacchou te mo hacchou). Mulut juga 

delapan bagian tangan juga delapan bagian. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang pandai berbicara dan 

menjaga sikap. 

31) 口を合わせる。(Kuchi wo awaseru). Mempertemukan mulut. 

Makna kan’youku: membicarakan masalah sebelumnya (membuat 

kesepakatan) supaya tidak terjadi salah faham. 

32) 口を入れる。(Kuchi wo ireru). Memasukkan mulut. 

Makna kan’youku: turut campur dalam pembicaraan orang lain. 

33) 口を掛ける。(Kuchi wo kakeru). Menggantungkan mulut. 

Makna kan’youku: tawaran yang diberikan kepada seniman untuk tampil 

di atas panggung, penawaran pekerjaan. 

34) 口をきく。(Kuchi wo kiku). Mendengar mulut. 

Makna kan’youku: Menjadi perantara supaya hubungan antara dua orang 

berjalan dengan baik. 

35) 口を切る。(Kuchi wo kiru). Memotong mulut. 

Makna kan’youku: (1) membuka penutup tong kayu dan sumbat botol 

yang belum terbuka; (2) membuka pembicaraan 

pertama kali di muka umum. 

36) 口を極めて。(Kuchi wo kiwamete). Mencapai puncak mulut. 

Makna kan’youku: keadaan menyatakan sesuatu, mencurahkan kata-kata. 

37) 口を酸っぱくする。(Kuchi wo suppakusuru). Mengasamkan mulut. 

Makna kan’youku: keadaan seseorang yang mengulangi perkataan 

berkali-kali tentang hal yang sama, supaya lawan 

bicara bisa mengerti dengan sempurna. 
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38) 口をすべらす。(Kuchi wo suberasu). Tergelincir mulutnya. 

Makna kan’youku: terlanjur mengatakan hal yang tidak boleh dan tidak 

perlu dikatakan. 

39) 口を添える。(Kuchi wo soeru). Menambah mulut. 

Makna kan’youku: seseorang yang membantu mengatakan bermacam-

macam saat memohon dan melakukan negosiasi 

sehingga berhasil. 

40) 口を揃える。(Kuchi wo soroeru). Menyamakan mulut. 

Makna kan’youku: keadaan dimana dua orang atau lebih mengatakan hal 

yang sama di waktu yang sama. 

41) 口を出す。(Kuchi wo dasu). Mengeluarkan mulut. 

Makna kan’youku: menyelipkan pendapat sendiri ketika orang lain 

berbicara. 

42) 口を衝いて出る。(Kuchi wo tsuite deru). Menumbuk mulut. 

Makna kan’youku: mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir panjang. 

43) 口を噤む。(Kuchi wo tsugumu). Menutup mulut. 

Makna kan’youku: tidak mengatakan apapun meski ditanya. 

44) 口を慎む。(Kuchi wo tsutsushimu). Menjaga mulut. 

Makna kan’youku: berhati-hati agar tidak mengatakan hal yang tidak 

penting dan tidak berguna. 

45) 口を尖らせる。(Kuchi wo togaraseru). Menajamkan mulut. 

Makna kan’youku: memperlihatkan ekspresi wajah seperti ingin 

mengatakan keluhan dan ketidakpuasan. 

46) 口を閉ざす。(Kuchi wo tozasu). Menutup mulut. 

Makna kan’youku: tidak mengatakan apapun meski ditanya. 
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47) 口を拭う。(Kuchi wo nuguu). Menyapu mulut. 

Makna kan’youku: berpura-pura tidak tahu, atas kesalahan yang 

dilakukannya. 

48) 口を糊する。(Kuchi wo norisuru). Merekatkan mulut. 

Makna kan’youku: keadaan sangat miskin, menafkahi keluarga dengan 

susah payah. 

49) 口を挟む。(Kuchi wo hasamu). Menyelipkan mulut. 

Makna kan’youku: mengatakan sesuatu menyela di tengah percakapan 

teman atau lawan bicara. 

50) 口を開く。(Kuchi wo hiraku). Membuka mulut. 

Makna kan’youku: orang yang selama ini diam mulai membuka mulut. 

51) 口を封じる。(Kuchi wo fuujiru). Menutup mulut. 

Makna kan’youku: berusaha agar orang lain tidak mengatakan hal yang 

tidak baik tentang dirinya. 

52) 口を塞ぐ。(Kuchi wo fusagu). Menyumpal mulut. 

Makna kan’youku: mengupayakan supaya orang lain tidak membocorkan 

rahasia. Terutama dengan memberikan uang dan 

barang. 

53) 口を割る。(Kuchi wo waru). Membagi mulut. 

Makna kan’youku: mengaku di penyelidikan kepolisian. 
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4.2 Analisis Makna Leksikal, Makna Idiomatikal, dan Klasifikasi Kan’youku, 

serta Perluasan Makna dari Simbol Kuchi dalam Kan’youku 

1. 口がうまい (Kuchi ga umai) (hal. 158) 

Makna leksikal      : mulutnya pintar atau mulutnya manis. 

Makna idiomatikal: もっともらしいことを言って、人に取り入ったりご

まかしたりするのが上手な様子。 
Mottomo rashii koto wo itte, hito ni tori ittari 
gomakashitari suru no ga jouzuna yousu. 
(Menunjukkan keadaan sikap seseorang yang pandai 
mengambil hati dan menipu orang lain dengan 
mengatakan hal yang seolah-olah masuk akal).  
 

Contoh kalimat  :「あの人は口がうまいから、だまされないように用心

しなさい」 
Ano hito wa kuchi ga umai kara, damasarenai youni 
youjin shinasai. 
(Hati-hati jangan sampai tertipu oleh orang itu karena dia 
pandai bicara). 
 

Analisis gramatikal: 

口がうまい→N+ partikel が+ Adj 

Kan’youku kuchi ga umai termasuk ke dalam keiyoushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan adjektiva ”umai” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal:  

Pada makna leksikal mulutnya pintar mengandung arti yang pintar 

bukanlah mulutnya tapi merujuk pada kecakapan seseorang dalam berbicara. 

Kecakapan seseorang dalam berbicara dapat membuat orang lain merasa 

nyaman dan percaya pada perkataannya. 
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Makna idiomatikal ”seseorang yang pandai mengambil hati dan menipu 

orang lain dengan mengatakan hal yang seolah-olah masuk akal”, 

mengandung pengertian bahwa seseorang yang dengan kecakapannya dalam 

berbicara dapat membuat orang lain percaya kepadanya sehingga bisa dengan 

mudah menipu orang. Makna dalam kan’youku ini mengalami perluasan 

secara metonimi yang berdekatan secara ruang dimana mulut berfungsi 

sebagai alat yang digunakan untuk berbicara dan juga berdekatan secara isi 

dimana yang pintar bukanlah mulutnya tapi kecakapan dalam merangkai kata-

kata yang seolah-olah masuk akal sehingga bisa menipu orang lain. Kan’youku 

ini memiliki makna negatif. 

2. 口がうるさい (Kuchi ga urusai) (hal. 158) 

Makna leksikal: mulutnya berisik. 

Makna idiomatikal: a) 他人のすることを黙って見ていないで、あれこれ

とうるさくうわさをする様子。 
Tanin no suru koto wo damatte mite inaide, are kore 
to urusaku uwasa wo suru yousu. 
(Keadaan seseorang yang tidak bisa diam melihat apa 
yang dilakukan orang lain dengan menggosipkannya). 
 

b) 何かにつけてうるさく小言を言う様子。 
Nanika ni tsukete urusaku kogoto wo iu yousu. 
(Keadaan ribut mengatakan suatu hal dengan 
mengomel). 
 

Contoh kalimat      : a)「世間の口がうるさいから、自重した方がいい」 
Seken no kuchi ga urusai kara, jichoushita hou ga ii. 
(Lebih baik berhati-hati, karena masyarakat suka 
bergosip). 

b) 「母に知れると口がうるさいから黙っていよう」 
Haha ni shireru to kuchi ga urusai kara damatte iyou. 
(Lebih baik diam saja karena jika ketahuan akan 
diomeli ibu). 
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Analisis gramatikal: 

口がうるさい→N+ partikel が+ Adj 

Kan’youku kuchi ga urusai termasuk ke dalam keiyoushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan adjektiva ”urusai” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Pada makna leksikal ”mulutnya berisik” disini mengandung arti mulut 

yang mengatakan berbagai hal sehingga menimbulkan suara yang berisik dan 

mengganggu kenyamanan orang yang berada di sekitarnya. 

Makna idiomatikal yaitu sebagai suatu keadaan pada saat:  

a) Tidak bisa diam melihat apa yang dilakukan orang lain dengan 

menggosipkannya. 

Memiliki pengertian sebagai seseorang yang suka mendesas-desuskan 

berbagai hal tentang apa yang dilakukan orang lain sehingga memekakkan 

telinga dan meresahkan orang yang mendengarnya. 

b) Ribut mengatakan suatu hal dengan mengomel. 

Memiliki pengertian sebagai seseorang yang suka berkata-kata yang tidak 

jelas dan menggerutu dengan suara yang keras sehingga membuat orang di 

sekitarnya merasa tidak nyaman. 

Makna dalam kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metafora 

karena memiliki kesamaan makna antara mulutnya berisik, suka bergosip, dan 

mengomel. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

 



41 
 

 

3. 口が多い (Kuchi ga ooi) (hal. 158) 

Makna leksikal      : mulutnya banyak. 

Makna idiomatikal: 必要以上によくしゃべる様子。 
Hitsuyou ijou ni yoku shaberu yousu. 
(Keadaan banyak bicara lebih dari keperluan). 
 

Contoh kalimat     :「ふだん無口な彼も酔うと口が多くなる」 
Fudan mukuchina kare mo you to kuchi ga ooku naru. 
(Laki-laki yang biasanya pendiam pun ketika mabuk 
menjadi banyak bicara). 

Analisis gramatikal: 

口が多い→N+ partikel が+ Adj 

Kan’youku kuchi ga ooi termasuk ke dalam keiyoushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan adjektiva ”ooi” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Pada makna leksikal ”mulutnya banyak” disini bukan berarti jumlah 

mulutnya yang banyak tapi lebih merujuk kepada fungsi mulut sebagai alat 

untuk berbicara. Jadi ”mulutnya banyak” berarti seseorang yang banyak bicara. 

Makna idiomatikal dari kuchi ga ooi yaitu `keadaan banyak bicara lebih 

dari keperluan`. Ungkapan ini memiliki pengertian seseorang yang berbicara 

melebihi kuantitas orang bicara pada umumnya. Membicarakan banyak hal 

kepada banyak orang sampai kepada hal-hal yang seharusnya tidak 

dibicarakan. Makna dalam kan’youku ini mengalami perluasan secara 

metonimi yang berdekatan secara ruang dimana mulut berperan sebagai alat 

yang digunakan untuk berbicara, dan berdekatan secara isi yang menyatakan 
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bahwa yang banyak bukanlah mulutnya melainkan hal yang dibicarakannya 

kepada orang lain. Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

4. 口が奢る (Kuchi ga ogoru) (hal. 158) 

Makna leksikal      : mulutnya royal. 

Makna idiomatikal: うまい物ばかり食べつけていて、よほどいい物でな

いとうまいと感じなくなる。 
Umai mono bakari tabetsukete ite, yohodo ii mono denai 
to umai to kanji naku naru. 
(Karena selalu memakan makanan yang enak, sehingga 
makanan yang enakpun rasanya menjadi biasa saja). 
 

Contoh kalimat    :「あの人は口が奢っているから、こんなごちそうでは

喜ばないだろう」 
Ano hito wa kuchi ga ogotte iru kara, konna gochisou 
dewa yorokobanai darou. 
(Karena orang itu terbiasa dengan makanan yang enak, 
mungkin dia tidak akan senang dengan hidangan yang 
seperti ini). 
 

Analisis gramatikal: 

口が奢る→N+ partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga ogoru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”ogoru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Pada makna leksikal ”mulutnya royal” disini merujuk pada fungsi mulut 

sebagai tempat untuk makan dan minum. Royal berarti berlebih-lebihan 

(dalam mengeluarkan uang, dalam makan minum). Jadi mulutnya royal berarti 

bahwa seseorang yang berlebih-lebihan dalam makan dan minum. 
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Makna idiomatikal ”karena selalu memakan makanan yang enak, 

sehingga makanan yang enakpun rasanya menjadi biasa saja”. Hal ini berarti 

bahwa seseorang yang mempunyai kebiasaan selalu memakan makanan yang 

enak sehingga lidahnya menjadi kebal dan menyebabkan rasa makanan yang 

enak menjadi biasa rasanya. Kan’youku ini mengalami perluasan makna 

secara metonimi yang berdekatan secara waktu dan menunjukkan hubungan 

sebab-akibat, dimana selalu memakan makanan yang enak menjadi sebabnya 

dan akibatnya makanan yang enakpun rasanya menjadi biasa. Kan’youku ini 

memiliki makna negatif. 

5. 口が重い (Kuchi ga omoi) (hal. 158) 

Makna leksikal      : mulutnya berat. 

Makna idiomatikal: 人前であまり物を言おうとしない様子。 
Hito mae de amari mono wo iou to shinai yousu. 
(Keadaan seseorang yang tidak banyak bicara di depan 
orang lain). 
 

Contoh kalimat    :「おしゃべりも迷惑だが、彼のように口が重いのも困

る」 
Oshaberi mo meiwaku da ga, kare no youni kuchi ga 
omoi no mo komaru. 
(Merasa terganggu dengan orang yang banyak bicara, tapi 
juga merasa kesulitan jika menghadapi orang yang 
pendiam seperti dia). 
 

Analisis gramatikal: 

口が重い→N+ partikel が+ Adj 

Kan’youku kuchi ga omoi termasuk ke dalam keiyoushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan adjektiva ”omoi” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ga”. 
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Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya berat, sedangkan 

makna idiomatikalnya adalah `keadaan seseorang yang tidak banyak bicara di 

depan orang lain`. Mulutnya berat bukan berarti mulutnya yang terasa berat 

melainkan mulut yang fungsinya untuk berbicara terasa sulit untuk berbicara 

di depan orang lain. Tidak semua orang bisa dengan mudah menyampaikan 

sesuatu hal dan mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada orang lain pada 

saat berkomunikasi. Untuk bisa berkomunikasi dengan lancar, ada banyak hal 

yang perlu diperhatikan yaitu seperti dengan siapa kita akan berbicara, hal apa 

yang akan disampaikan, dan bagaimana menyampaikan hal tersebut kepada 

orang lain secara tepat. Perasaan sulit untuk menyampaikan sesuatu hal ini 

dapat membuat seseorang menjadi tidak terlalu banyak berbicara di depan 

orang lain sehingga hanya berbicara seperlunya saja. Keadaan ini biasanya 

dialami oleh seorang yang pendiam atau jarang berbicara. Kan’youku ini 

mengalami perluasan makna secara metonimi yang berdekatan secara waktu 

yaitu dari mulutnya berat menjadi seseorang yang tidak terlalu berbicara di 

depan orang lain. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

6. 口が掛かる (Kuchi ga kakaru) (hal. 158) 

Makna leksikal      : mulutnya bergantung. 

Makna idiomatikal: 芸人などに出演の申込みがある意で、仕事の依頼が

あること。 
Geinin nado ni shutsuen no moushikomi ga aru i de, 
shigoto no irai ga aru koto. 
(Tawaran yang diberikan kepada seniman untuk tampil di 
atas panggung, penawaran pekerjaan). 
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Contoh kalimat     :「東京の大学から私に講師の口が掛かってきた」 
Toukyou no daigaku kara watashi ni koushi no kuchi ga 
kakatte kita. 
(Saya memperoleh tawaran pekerjaan sebagai dosen di 
Universitas Tokyo). 
 

Analisis gramatikal: 

口が掛かる→N+ partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga kakaru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”kakaru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya bergantung, 

sedangkan makna idiomatikalnya adalah `tawaran yang diberikan kepada 

seniman untuk tampil di atas panggung, penawaran pekerjaan`. Kuchi disini 

bukan berarti mulut sebagai alat untuk berbicara melainkan sebuah lowongan 

pekerjaan, sedangkan kakaru berarti seseorang yang memerlukan suatu 

pekerjaan. Seseorang yang memerlukan pekerjaan memperoleh tawaran 

pekerjaan. Makna dalam kan’youku ini mengalami perluasan secara metonimi 

yang berdekatan secara ruang dimana mulut yang dimaksud pada ungkapan ini 

adalah sebuah lowongan pekerjaan dan juga berdekatan secara isi yaitu arti 

bergantung yang berarti seseorang yang memerlukan suatu pekerjaan. 

Kan’youku ini memiliki makna positif. 

7. 口が堅い (Kuchi ga katai) (hal. 158) 

Makna leksikal      : mulutnya keras. 

Makna idiomatikal: 言ってはいけないことをむやみに他言しない様子。 
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Itte wa ikenai koto wo muyami ni tagen shinai yousu. 
(Keadaan seseorang yang tidak akan mengatakan hal 
yang tidak boleh dikatakan dengan gegabah). 
 

Contoh kalimat     :「彼なら口が堅いから、安心して頼める」 
Kare nara kuchi ga katai kara, anshinshite tanomeru. 
(Dia bisa dipercaya karena bisa menyimpan rahasia). 
 

Analisis gramatikal: 

口が堅い→N+ partikel が+ Adj 

Kan’youku kuchi ga katai termasuk ke dalam keiyoushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan adjektiva ”katai” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya keras, artinya bahwa 

mulutnya tertutup rapat seakan terasa keras sulit dibuka untuk berbicara 

sehingga apapun yang ada di dalamnya akan terjaga dan hanya keluar jika 

diinginkan. 

Makna idiomatikalnya yaitu ”keadaan seseorang yang tidak akan 

mengatakan hal yang tidak boleh dikatakan dengan gegabah”. Makna yang 

muncul dari kan’youku (kuchi ga katai) dapat dihubungkan dengan makna 

leksikalnya dan merupakan bentuk hubungan metonimi yaitu hubungan sebab-

akibat. Idiom ini bermula dari makna leksikal kuchi ga kataku tojiru 

(mulut[nya] tertutup dengan rapat), dengan makna idiomatikal bisa 

menyimpan rahasia berdekatan secara waktu dimana ketika mulut dalam 

keadaan tertutup rapat maka tidak akan berkata apapun, termasuk suatu 

rahasia. Mulut tertutup rapat merupakan sebabnya dan akibatnya rahasia tidak 
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akan diutarakan. Oleh karena itu dalam kalimat di atas, idiom (kuchi ga katai) 

tepat sekali digunakan untuk mengungkapkan makna ”bisa menyimpan 

rahasia”. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

8. 口が軽い (Kuchi ga karui) (hal. 159) 

Makna leksikal      : ringan mulut. 

Makna idiomatikal: べらべらとよくしゃべって、言ってはいけないこと

まで言ってしまう様子。 
Berabera to yoku shabette, itte wa ikenai koto made itte 
shimau yousu. 
(Keadaan seseorang yang banyak bicara dan banyak 
omong, sampai mengatakan hal yang tidak boleh 
dikatakan). 
 

Contoh kalimat   : 「あんな口が軽い人には、うかつなことが言えない」 
Anna kuchi ga karui hito ni wa, ukatsuna koto ga ienai. 
(Saya tidak akan mengatakan hal yang ceroboh kepada 
orang banyak omong seperti itu). 
 

Analisis gramatikal: 

口が軽い→N+ partikel が+ Adj 

Kan’youku kuchi ga karui termasuk ke dalam keiyoushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan adjektiva ”karui” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kuchi ga karui adalah ringan mulut, berarti bahwa 

mulutnya terasa ringan sehingga mudah untuk dibuka dan ditutup saat 

berbicara. Untuk menggerakkannya tidak perlu berpikir yang mengakibatkan 

sesuatu mudah untuk keluar dan masuk. 
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Makna idiomatikalnya, ”keadaan seseorang yang banyak bicara dan 

banyak omong, sampai mengatakan hal yang tidak boleh dikatakan”. Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang dengan mudahnya menggerakkan mulutnya 

untuk berbicara dan tidak berpikir panjang akan akibatnya sehingga dapat 

dengan mudah membocorkan rahasia seseorang. Kan’youku kuchi ga karui 

mengalami perluasan makna secara metafora yaitu adanya kesamaan makna 

dari ringan mulut menjadi seseorang yang banyak bicara dan banyak omong, 

sampai mengatakan hal yang tidak boleh dikatakan. Kan’youku ini memiliki 

makna negatif. 

9. 口が腐っても (Kuchi ga kusattemo) (hal. 159) 

Makna leksikal      : walaupun mulutnya sampai busuk. 

Makna idiomatikal: どんなことがあっても口外してはならないと思う様

子。 
Donna koto ga attemo kougaishite wa naranai to omou 
yousu. 
(Keadaan tentang seseorang yang tidak akan membuka 
rahasia meskipun apapun yang terjadi). 
 

Contoh kalimat   :「口外しないと約束した以上は、口が腐っても言えな

い」 
Kougaishinai to yakusokushita ijou wa, kuchi ga 
kusattemo ienai. 
(Saya berjanji akan tutup mulut, tidak akan mengatakan 
rahasianya). 

 
Analisis gramatikal: 

口が腐っても→ N+ partikel が+ V-tran 

Kan’youku kuchi ga kusattemo termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”kusaru” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ga”. 
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Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah walaupun mulutnya sampai 

busuk. Mulut adalah alat untuk menyampaikan suatu hal kepada orang lain. 

Busuk adalah rusak dan berbau tidak sedap (tentang buah, daging, dsb). Jadi 

kuchi ga kusattemo yang bermakna walaupun mulutnya sampai busuk berarti 

bahwa walaupun sampai mulutnya rusak dan berbau tidak sedap. Oleh karena 

keadaan inilah menyebabkan orang tersebut berpikir walaupun sampai 

mulutnya rusak dan berbau tidak sedap pun tidak akan berbicara 

menyampaikan suatu hal kepada orang lain. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga kusattemo adalah `keadaan 

tentang seseorang yang tidak akan membuka rahasia meskipun apapun yang 

terjadi`. Mengandung makna bahwa seseorang dalam kondisi apapun yang 

terjadi pada dirinya, tidak akan membocorkan rahasia kepada orang lain. 

Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metonimi yang berdekatan 

secara waktu menunjukkan suatu keadaan dimana walaupun sampai mulutnya 

busuk menjadi seseorang yang dalam kondisi apapun yang terjadi tidak akan 

membuka rahasia. Kan’youku ini memiliki makna positif. 

10. 口が肥える (Kuchi ga koeru).(hal. 159) → sama dengan 舌が肥える (Shita 

ga koeru). (hal. 212) 

Makna leksikal      : mulut yang suka berpilih-pilih. 

Makna idiomatikal: うまい物を食べつけて、味のよしあしに敏感になる。 
Umai mono wo tabe tsukete, aji no yoshi ashi ni binkan ni 
naru. 
(Peka terhadap baik buruk rasa suatu makanan karena 
terbiasa makan makanan enak). 
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Contoh kalimat    :「あの人は口が肥えているから、なまじの料理では満

足しないだろう」 
Ano hito wa kuchi ga koete iru kara, namaji no ryouri de 
wa manzoku shinai darou. 
(Orang itu mungkin tidak akan puas pada masakan yang 
biasa saja, karena dia orang yang peka terhadap baik 
buruk rasa suatu masakan). 
 

Analisis gramatikal: 

口が肥える→ N+ partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga koeru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”koeru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulut yang suka berpilih-pilih. 

Mulut berarti sebagai indra pengecap. Sebagai indra pengecap, mulut 

berfungsi untuk merasakan makanan. Suka berpilih-pilih adalah perasaan suka 

memilih-milih. Jadi kuchi ga koeru yang bermakna mulut yang suka berpilih-

pilih berarti bahwa seseorang yang mempunyai sifat suka memilih-milih 

makanan untuk merasakannya. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga koeru adalah `peka terhadap 

baik buruk rasa suatu makanan karena terbiasa makan makanan enak`. Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang terbiasa memakan makanan enak, lidahnya 

menjadi terbiasa dan peka dengan makanan enak sehingga bisa mengetahui 

baik buruk dan enak atau tidaknya rasa makanan itu. Kuchi ga koeru 

mengalami perluasan makna secara metonimi dan menunjukkan hubungan 

sebab-akibat yang juga merupakan dua hal yang berdekatan dari segi waktu. 
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Sebab terbiasa memakan makanan enak, akibatnya menjadi peka terhadap 

enak atau tidaknya rasa suatu makanan sehingga bisa memilih makanan yang 

enak. Oleh sebab itu bisa disebut sebagai mulut yang suka berpilih-pilih 

makanan untuk merasakannya. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

11. 口が寂しい (Kuchi ga sabishii). (hal. 159) 

Makna leksikal      : mulutnya sepi. 

Makna idiomatikal: いつも何か口に入れていないと気持が満たされない

様子。 
Itsumo nanika kuchi ni irete inai to kimochi ga mita 
sarenai yousu. 
(Keadaan seseorang yang merasa tidak puas jika tidak ada 
sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya). 
 

Contoh kalimat     :「たばこをやめたら、口が寂しくてたまらない」 
Tabako wo yametara, kuchi ga sabishikute tamaranai. 
(Saya tidak tahan kalau tidak merokok). 
 

Analisis gramatikal: 

口が寂しい→ N+ partikel が+ Adj 

Kan’youku kuchi ga sabishii termasuk ke dalam keiyoushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan adjektiva ”sabishii” yang 

dihubungkan dengan partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya sepi. Mulut 

berfungsi sebagai anggota tubuh tempat kita memasukkan makanan dan 

bermacam-macam kedalamnya. Sedangkan sepi adalah suatu keadaan yang 

sunyi, lengang. Jadi kuchi ga sabishii yang bermakna mulutnya sepi berarti 
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bahwa mulut yang jarang dimasuki makanan dan sejenisnya sehingga merasa 

sepi karena tidak ada yang dikunyah. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga sabishii adalah `keadaan 

seseorang yang merasa tidak puas jika tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke 

dalam mulutnya`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang memiliki kebiasaan 

memasukkan sesuatu ke dalam mulut (makan, minum, merokok, dll), jika 

tidak melakukan hal tersebut maka mulutnya akan terasa sepi atau tidak enak. 

Kedua pengertian diatas memiliki kesamaan, sehingga kuchi ga sabishii 

mengalami perluasan makna secara metafora dari mulutnya sepi menjadi 

seseorang yang merasa tidak puas jika tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke 

dalam mulutnya. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

12. 口が過ぎる (Kuchi ga sugiru). (hal. 159) 

Makna leksikal      : mulutnya lebih atau berlebih. 

Makna idiomatikal: 言うのを控えた方がいいことや言うべきではないこ

とまで言う。 
Iu no wo hikaeta hou ga ii koto ya iubeki dewa nai koto 
made iu. 
(Mengucapkan hal yang lebih baik tidak dikatakan). 
 

Contoh kalimat     :「少し口が過ぎて、彼を怒らせてしまった」 
Sukoshi kuchi ga sugite, kare wo okorasete shimatta. 
(Dia jengkel karena saya yang sedikit banyak bicara). 
 

Analisis gramatikal: 

口が過ぎる→ N+ partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga sugiru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”sugiru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 
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Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya berlebih. Mulut pada 

kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan berlebih adalah 

melewati atau melampaui hal yang semestinya. Jadi kuchi ga sugiru yang 

berarti mulutnya berlebih berarti bahwa perkataan seseorang yang melampaui 

yang semestinya. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga sugiru adalah `mengucapkan 

hal yang lebih baik tidak dikatakan`. Hal ini berarti bahwa perkataan 

seseorang yang melampaui batas sehingga mengatakan hal yang seharusnya 

tidak dikatakan. Kedua pengertian di atas memiliki kesamaan, sehingga kuchi 

ga sugiru mengalami perluasan makna secara metafora dari mulutnya berlebih 

menjadi mengucapkan sampai dengan hal yang tidak harus dikatakan. 

Kan’youku ini memiliki makna negatif.  

13. 口が酸っぱくなる (Kuchi ga suppakunaru). (hal. 159) 

Makna leksikal      : mulutnya menjadi asam 

Makna idiomatikal: 相手に十分徹底させようとして、同じことを何度も

繰り返して言う様子。 
Aite ni jubun tetteisaseyou toshite, onaji koto wo nando 
mo kuri kaeshite iu yousu. 
(Keadaan seseorang yang mengulangi perkataan berkali-
kali tentang hal yang sama, supaya lawan bicara bisa 
mengerti dengan sempurna).  
 

Contoh kalimat    :「車に注意しなさいと、子供に口が酸っぱくなるほど

言って聞かせている」 
Kuruma ni chuui shinasai to, kodomo ni kuchi ga 
suppaku naru hodo itte kikasete iru. 
(Saya sering mengingatkan anak-anak supaya hati-hati 
terhadap mobil sampai mulut ini rasanya menjadi asam). 
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Analisis gramatikal: 

口が酸っぱくなる→ N+ partikel が+ Adv 

Kan’youku kuchi ga suppakunaru termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan gabungan adjektiva ”suppai” dan 

verba ”naru” menjadi adverbia ”suppakunaru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya menjadi asam. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan menjadi 

asam adalah berubahnya rasa menjadi rasa seperti cuka. Jadi kuchi ga 

suppakunaru yang berarti mulutnya menjadi asam berarti bahwa perkataan 

seseorang yang banyak berkata sampai mulutnya menjadi rasa seperti cuka. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga suppakunaru adalah 

`keadaan seseorang yang mengulangi perkataan berkali-kali tentang hal yang 

sama, supaya lawan bicara mengerti dengan sempurna`. Hal ini berarti bahwa 

seseorang jika berkata cukup sekali saja maka lawan bicara sudah mengerti, 

tidak perlu mengulangi perkataan hingga berkali-kali sampai mulut terasa 

asam. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metonimi yang 

menunjukkan hubungan sebab-akibat yang juga merupakan dua hal yang 

berdekatan dari segi waktu, dimana mengulangi perkataan berkali-kali tentang 

hal yang sama merupakan sebabnya dan akibatnya mulut menjadi asam. 

Kan’youku ini memiliki makna positif. 
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14. 口がすべる (Kuchi ga suberu). (hal. 159) 

Makna leksikal      : mulutnya tergelincir. 

Makna idiomatikal: 言ってはいけないことや言う必要のないことをうっ

かり言ってしまう。 
Itte wa ikenai koto ya iu hitsuyou no nai koto wo ukkari 
itte shimau. 
(Terlanjur mengatakan hal yang tidak boleh dan tidak 
perlu dikatakan). 
 

Contoh kalimat     :「つい口がすべって余計なことを言ってしまった」 
Tsui kuchi ga subette, yokeina koto wo itte shimatta. 
(Saya tidak sengaja mengatakan hal yang tidak perlu 
dikatakan). 
 

Analisis gramatikal: 

口がすべる→ N+ partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga suberu termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”suberu” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya tergelincir. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan tergelincir 

dapat diartikan terlanjur terkatakan. Jadi makna mulutnya tergelincir 

mengandung pengertian sebagai suatu perkataan yang terlanjur terkatakan 

dengan tidak terkendali. 

Makna idiomatikal kan’youku kuchi ga suberu `terlanjur mengatakan hal 

yang tidak boleh dan tidak perlu dikatakan`. Hal ini berarti bahwa dengan 

tidak disengaja mengatakan hal yang tidak boleh dikatakan dan hal yang tidak 

seharusnya dikatakan. Kedua makna pada kan’youku ini mengalami perluasan 
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makna secara metonimi yang berdekatan secara waktu yaitu mulut yang 

tergelincir mengeluarkan perkataan tidak terkendali sehingga bisa dimaknai 

seseorang yang terlanjur mengatakan hal yang tidak boleh dikatakan dan 

mengatakan hal yang tidak perlu dikatakan. Kan’youku ini memiliki makna 

netral.  

15. 口が干上がる (Kuchi ga hiagaru). (hal. 159) → sama dengan 顎が干上がる

(Ago ga hiagaru). (hal. 6) 

Makna leksikal      : mulutnya kering. 

Makna idiomatikal: 生計が立たなくなる。 
Seikei ga tatanaku naru. 
(Tidak jadi mendapat rezeki). 
 

Contoh kalimat    :「僕らの商売は、こう雨ばかり続いたのでは口が干上

がってしまう」 
Bokura no shoubai wa, kou ame bakari tsuzuita no de wa 
kuchi ga hiagatte shimau. 
(Usaha kita akan merugi kalau terus menerus hujan 
seperti ini). 
 

Analisis gramatikal: 

口が干上がる→ N+ partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga hiagaru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”hiagaru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya kering. Mulut pada 

kan’youku ini merujuk pada pekerjaan, sedangkan kering berarti tidak ada 
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airnya lagi. Jadi kuchi ga hiagaru yang berarti mulutnya kering berarti bahwa 

pekerjaannya habis atau tidak ada pekerjaan sehingga tidak mendapat rezeki. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga hiagaru adalah `tidak jadi 

mendapat rezeki`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang seharusnya mendapat 

rezeki menjadi tidak mendapat rezeki dikarenakan suatu hal. Kan’youku ini 

mengalami perluasan makna secara metonimi yang menunjukkan hubungan 

sebab-akibat dan berdekatan secara waktu. Sebab tidak jadi mendapat rezeki 

berarti tidak bisa untuk membeli makanan dan minuman, sehingga akibatnya 

mulutnya menjadi kering. Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

16. 口が減らない (Kuchi ga heranai). (hal. 159) 

Makna leksikal      : mulutnya tidak berkurang. 

Makna idiomatikal: あれこれと負け惜しみを言う様子。 
Are kore to make oshimi wo iu yousu. 
(Keadaan seseorang yang mengatakan segala 
kesedihannya karena kekalahannya). 
 

Contoh kalimat    :「素直に負けを認めればいいものを、強がりばかり 
言って、一向に口が減らない奴だ」 
Sunao ni make wo mitomereba ii mono wo, tsuyo gari 
bakari itte, ikkou ni kuchi ga heranai yatsu da. 
(Seandainya dia diam dan menerima kekalahan tersebut 
akan lebih baik daripada pura-pura kuat, dasar memang 
dia orang yang suka menggerutu karena kekalahan). 
 

Analisis gramatikal: 

口が減らない→ N+ partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga heranai termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba negatif ”heranai” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ga”. 
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Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya tidak berkurang. 

Mulut pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan tidak 

berkurang adalah tidak menjadi kurang atau tidak susut. Jadi kuchi ga heranai 

yang berarti mulutnya tidak berkurang berarti bahwa perkataan seseorang 

yang tidak menjadi kurang atau tidak susut. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga heranai adalah `keadaan 

seseorang yang mengatakan segala kesedihannya karena kekalahannya`. Hal 

ini berarti bahwa seseorang yang suka mengoceh terus menerus ketika sedang 

bersedih karena mengalami kekalahan untuk menunjukkan dia kuat. 

Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metonimi yang 

menunjukkan hubungan sebab-akibat yang juga merupakan dua hal yang 

berdekatan dari segi waktu. Kan’youku ini  memiliki makna negatif. 

17. 口が曲がる (Kuchi ga magaru). (hal. 159-160) 

Makna leksikal      : mulutnya bengkok. 

Makna idiomatikal: 恩を受けた人などの悪口を言うと罰が当たって口の

形がゆがむという意で、そんな悪口は言えないとい

うこと。 
On wo uketa hito nado no warukuchi wo iu to batsu ga 
atatte kuchi no katachi ga yugamu to iu i de, sonna 
warukuchi wa ienai to iu koto. 
(Keadaan seseorang yang tidak bisa menjelek-jelekkan 
orang yang sudah baik kepadanya karena akan merasa 
berdosa). 
 

Contoh kalimat    :「あんなに世話になったのだから、あの方の悪口を言

ったら口が曲がりますよ」 
Anna ni sewa ni natta no dakara, ano kata no warukuchi 
wo ittara kuchi ga magarimasu yo. 
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(Saya tidak bisa menjelek-jelekkannya karena saya telah 
sangat merepotkannya).  
 

Analisis gramatikal: 

口が曲がる→ N+partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga magaru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”magaru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya bengkok. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan bengkok 

berarti bahwa tidak lurus. Jadi kuchi ga magaru yang berarti mulutnya 

bengkok berarti bahwa perkataan seseorang yang tidak lurus (dari baik 

menjadi tidak baik). 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga magaru adalah `keadaan 

seseorang yang tidak bisa menjelek-jelekkan orang yang sudah baik 

kepadanya karena akan merasa berdosa`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang 

tidak bisa mencela orang lain yaitu orang yang sudah berbuat baik kepadanya 

dengan mengatakan yang baik diubah menjadi yang kurang baik. Kan’youku 

ini mengalami perluasan makna secara sinekdoke. Karena makna idiomatikal 

`keadaan seseorang yang tidak bisa menjelek-jelekkan orang yang sudah baik 

kepadanya karena akan merasa berdosa` terutama pada kata menjelek-jelekkan 

merupakan salah satu bentuk dari makna leksikal `perkataan yang tidak lurus`. 

Jadi hal yang umum `mulutnya bengkok` digunakan untuk menunjukkan hal 

yang khusus yaitu `keadaan seseorang yang tidak bisa menjelek-jelekkan 
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orang yang sudah baik kepadanya karena akan merasa berdosa`. Kan’youku ini 

memiliki makna positif. 

18. 口が回る (Kuchi ga mawaru). (hal. 160) → sama dengan 舌が回る (shita ga 

mawaru). (hal. 213) 

Makna leksikal      : mulutnya berputar. 

Makna idiomatikal: よどみなく、また、巧みにものを言う。 
Yodominaku, mata, takumi ni mono wo iu. 
(Mengatakan sesuatu dengan mahir dan juga fasih). 
 

Contoh kalimat     :「頭の回転が速い男だけに、よく口が回る」 
Atama no kaiten ga hayai otoko dake ni, yoku kuchi ga 
mawaru. 
(Hanya laki-laki yang berpikir cepat yang pandai bicara). 
 

Analisis gramatikal: 

口が回る→ N+partikel が+ V-int 

Kan’youku kuchi ga mawaru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”mawaru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya berputar. Mulut pada 

kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan berputar adalah 

berganti arah. Jadi kuchi ga mawaru yang berarti mulutnya berputar 

mengandung pengertian bahwa perkataan seseorang yang selalu berubah-ubah. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ga mawaru adalah `mengatakan 

sesuatu dengan mahir dan juga fasih`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang 

mengatakan sesuatu dengan fasih dan memiliki kecakapan dalam berbicara. 
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Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metafora karena terdapat 

kesamaan yaitu seseorang yang pandai berbicara. Kan’youku ini memiliki 

makna netral. 

19. 口から先に生まれる (Kuchi kara saki ni umareru). (hal. 160) 

Makna leksikal      : dilahirkan lebih dahulu dari mulutnya. 

Makna idiomatikal: おしゃべりな人をあざけって言う言葉。 
Oshaberina hito wo azakette iu kotoba. 
(Kata-kata yang diucapkan untuk menyindir orang yang 
suka ngobrol). 
 

Contoh kalimat    :「あの人はまるで口から先に生まれてきたようによく

しゃべる」 
Ano hito wa maru de kuchi kara saki ni umarete kita 
youni yoku shaberu. 
(Orang itu sungguh banyak bicara seperti dilahirkan lebih 
dahulu dari mulutnya). 
 

Analisis gramatikal: 

口から先に生まれる→ N+ partikel から+ N+ partikel に+ V-int 

Kan’youku kuchi kara saki ni umareru termasuk ke dalam doushi 

kan’youku yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan nomina ”saki” serta 

verba ”umareru” yang dihubungkan dengan partikal ”kara” dan partikel ”ni”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah dilahirkan lebih dahulu dari 

mulutnya. Mulut pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, 

sedangkan lahir adalah keluar dari kandungan. Jadi kuchi kara saki ni umareru 

yang berarti dilahirkan lebih dahulu dari mulutnya mengandung pengertian 

bahwa seseorang yang keluar dari perkataan seseorang. Pada umumnya 

seseorang dilahirkan dari kandungan bukan dari perkataannya. 
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Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi kara saki ni umareru adalah 

`kata-kata yang diucapkan untuk menyindir orang yang suka ngobrol`. Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang berkata-kata dengan menggunakan kan’youku 

kuchi kara saki ni umareru untuk maksud menyindir orang yang suka ngobrol. 

Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metonimi yang berdekatan 

secara waktu atau berupa cara dan tujuan, untuk mengingatkan seseorang agar 

tidak suka ngobrol sebagai tujuannya dilakukan dengan cara mengucapkan 

kata-kata sindiran. Kan’youku ini memiliki makna positif. 

20. 口が悪い (Kuchi ga warui). (hal. 160) 

Makna leksikal      : mulutnya buruk. 

Makna idiomatikal: 人をけなすようなことを遠慮なく言う様子。 
Hito wo kenasu youna koto wo enryonaku iu yousu. 
(Keadaan seseorang yang dengan tidak segan mengatakan 
suatu hal seperti mencela seseorang). 
 

Contoh kalimat     :「あの人は口は悪いが、根はいい人なんです」 
Ano hito wa kuchi wa warui ga, ne wa ii hito nan desu. 
(Orang itu omongannya kasar, tapi pada dasarnya dia 
orang yang baik). 

 
Analisis gramatikal: 

口が悪い→ N+ partikel が+ Adj 

Kan’youku kuchi ga warui termasuk ke dalam keiyoushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan adjektiva ”warui” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ga”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulutnya buruk. Kata mulut 

pada kan’youku kuchi ga warui merujuk pada gaya bicara seseorang, 
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sedangkan kata buruk dapat diartikan sebagai hal yang tidak baik atau tidak 

menyenangkan. Jadi kuchi ga warui yang bermakna mulutnya buruk 

mengandung pengertian seseorang yang memiliki gaya bicara yang tidak baik 

atau tidak menyenangkan. 

Makna idiomatikal dari kan’youku ini adalah `keadaan seseorang yang 

dengan tidak segan mengatakan suatu hal seperti mencela seseorang`. 

Mengandung makna seseorang yang dengan tidak segan mengeluarkan 

perkataan yang tidak menyenangkan sehingga menyakiti perasaan lawan 

bicara. Hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal dari 

kan’youku kuchi ga warui mengalami perluasan makna secara metonimi yang 

berdekatan secara ruang dimana yang buruk bukanlah bentuk mulutnya 

melainkan perkataan atau gaya bicara yang tidak menyenangkan. Kan’youku 

ini memiliki makna negatif. 

21. 口に合う (Kuchi ni au). (hal. 160) 

Makna leksikal      : sesuai dengan mulut. 

Makna idiomatikal: 飲食物が好みの味である。 
Inshokubutsu ga konomi no aji de aru. 
(Rasa makanan dan minuman yang disukai). 
 

Contoh kalimat    :「お口に合うかどうか分かりませんが、召し上がって

みて下さい」 
Okuchi ni au kadouka wakarimasen ga, meshi agatte mite 
kudasai. 
(Saya tidak tahu cocok dengan selera Anda atau tidak, 
silakan dinikmati hidangannya!). 

 
Analisis gramatikal: 

口に合う→ N+ partikel に+ V-int 
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Kan’youku kuchi ni au termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”au” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ni”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah sesuai dengan mulut. Kata 

mulut pada kan’youku ini merujuk pada fungsi mulut sebagai indera pengecap, 

sedangkan sesuai berarti cocok keadaannya. Jadi kuchi ni au yang bermakna 

`sesuai dengan mulut` mengandung pengertian cocok keadaannya dengan 

indera pengecap. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi ni au adalah `rasa makanan dan 

minuman yang disukai`. Hal ini berarti bahwa makanan dan minuman tersebut 

cocok dengan indera pengecapnya. Kan’youku ini mengalami perluasan 

makna secara metafora karena memiliki kesamaan makna antara `sesuai 

dengan mulut` dan `rasa makanan dan minuman yang disukai`. Kan’youku ini 

memiliki makna positif. 

22. 口にする (Kuchi ni suru). (hal. 160) 

Makna leksikal      : melakukan di mulut. 

Makna idiomatikal: a) 口に出して言う。 
Kuchi ni dashite iu. 
(Mengucapkan dengan mulut). 

b) 口に入れて味わう。 
Kuchi ni irete ajiwau. 
(Merasakan makanan dengan memasukkan ke mulut). 
 

Contoh kalimat      : a)「そんな下品な言葉を口にするな」 
Sonna gehinna kotoba wo kuchi ni suruna. 
(Jangan berbicara kata-kata kasar seperti itu). 
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b)「今まで口にしたこともない、珍しい料理をごち

そうになる」 
Ima made kuchi ni shita koto mo nai, mezurashii ryouri 
wo gochisou ni naru. 
(Saya disuguhi masakan yang belum pernah saya 
makan selama ini). 

 
Analisis gramatikal: 

口にする→ V+ partikel に+ V-int 

Kan’youku kuchi ni suru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”suru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ni”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah dilakukan di mulut. Dilakukan 

di mulut disini mengandung arti berbuat sesuatu di mulut, seperti berkata 

ataupun merasakan masakan. 

Makna idiomatikal dari kan’youku ini yaitu:  

a) Mengucapkan dengan mulut. 

Memiliki pengertian sebagai perkataan seseorang yang keluar dari 

mulutnya saat berbicara dengan lawan bicara. 

b) Merasakan makanan dengan memasukkan ke mulut. 

Memiliki pengertian bahwa seseorang yang merasakan makanan yang 

berada di mulutnya pada saat makan. 

Makna dalam kan’youku ini mengalami perluasan makna secara 

sinekdoke, karena hal umum pada makna leksikal `melakukan di mulut` 

digunakan untuk menyatakan hal khusus pada makna idiomatikal 
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`mengucapkan dengan mulut` dan `merasakan makanan dengan memasukkan 

ke mulut`. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

23. 口に出す (Kuchi ni dasu). (hal. 160) 

Makna leksikal      : mengeluarkan dari mulut. 

Makna idiomatikal: 思っていることを声に出して言う。 
Omotte iru koto wo koe ni dashite iu. 
(Mengungkapkan pikiran). 
 

Contoh kalimat    :「口には出さないけれども、内心は私だっておもしろ

くない」 
Kuchi ni wa dasanai keredo mo, naishin wa watashi datte 
omoshirokunai. 
(Saya memang tidak mengatakannya tapi dalam hati saya 
juga merasa tidak menarik). 
 

Analisis gramatikal: 

口に出す→ N+ partikel に+ V-int 

Kan’youku kuchi ni dasu termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”dasu” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ni”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mengeluarkan dari mulut. 

Mulut pada kan’youku kuchi ni dasu merujuk pada perkataan seseorang, 

sedangkan mengeluarkan adalah datang dari dalam. Jadi makna leksikal 

mengeluarkan dari mulut mengandung pengertian datang dari dalam perkataan 

seseorang dengan disengaja. 

Makna idiomatikal `mengungkapkan pikiran`. Hal ini berarti bahwa 

seseorang yang memikirkan sesuatu hal kemudian dikeluarkan lewat suara 
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dengan berbicara pada lawan bicara dengan disengaja. Kan’youku ini 

mengalami perluasan makna secara metonimi yang berdekatan secara ruang 

dan menunjukkan hubungan antara bagian dan keseluruhan dimana suara 

merupakan bagian dari berbicara. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

24. 口に出る (Kuchi ni deru). (hal. 160) 

Makna leksikal      : muncul atau keluar dari mulut. 

Makna idiomatikal: 思っていることを思わず言ってしまう。 
Omotte iru koto wo omowazu itte shimau. 
(Mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran tanpa 
sengaja). 
 

Contoh kalimat    :「ふだんからそう感じているものだから、つい口に出

てしまったのだ」 
Fudan kara sou kanjite iru mono dakara, tsui kuchi ni 
dashite shimatta no da. 
(Tanpa sengaja saya mengatakannya karena hal itu biasa). 
  

Analisis gramatikal: 

口に出る→ N+ partikel に+ V-tran 

Kan’youku kuchi ni deru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”deru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ni”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah muncul dari mulut. Mulut pada 

kan’youku kuchi ni deru merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan 

muncul adalah keluar dari dalam. Jadi kuchi ni deru yang bermakna leksikal 

muncul dari mulut mengandung pengertian sebagai perkataan seseorang yang 

keluar dari dalam dan biasanya dengan tiba-tiba tanpa disengaja. 
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Makna idiomatikal `mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran tanpa 

sengaja`. Hal ini berarti bahwa sesuatu hal yang dipikirkan yang seharusnya 

tidak diutarakan dalam pembicaraan tapi muncul tanpa disengaja diutarakan 

juga. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metafora karena 

memiliki kesamaan makna antara makna leksikal dengan makna idiomatikal. 

Kan’youku ini memiliki makna netral. 

25. 口に上る (Kuchi ni noboru). (hal. 160) 

Makna leksikal      : naik ke mulut. 

Makna idiomatikal: 話題として取り上げられる。 
Wadai toshite tori agerareru. 
(Diangkat sebagai topik pembicaraan). 
 

Contoh kalimat     :「別にそのことは彼の口に上らなかった」 
Betsu ni sono koto wa kare no kuchi ni noboranakatta. 
(Hal itu tidak dia utarakan). 
 

Analisis gramatikal: 

口に上る→ N+ partikel に+ V-tran 

Kan’youku kuchi ni noboru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”noboru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”ni”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah naik ke mulut. Mulut pada 

kan’youku kuchi ni noboru merujuk pada pembicaraan, sedangkan naik bisa 

diartikan menjadi. Jadi makna leksikal naik ke mulut mengandung pengertian 

sebagai sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan. 
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Makna idiomatikal `diangkat sebagai topik pembicaraan`. Hal ini berarti 

bahwa sesuatu hal yang bisa menjadi suatu bahan pembicaraan. Antara makna 

leksikal dengan makna idiomatikal memiliki kesamaan dalam makna, 

sehingga kedua makna dalam kan’youku kuchi ni noboru mengalami perluasan 

makna secara metafora yaitu naik ke mulut menjadi sesuatu yang menjadi 

bahan pembicaraan. Kan’youku ini memiliki makna netral.  

26. 口に任せる (Kuchi ni makaseru). (hal. 161) 

Makna leksikal      : menyerahkan ke mulut. 

Makna idiomatikal: 深く考えずに口から出るに任せてしゃべる。 
Fukaku kangaezu ni kuchi kara deru ni makasete shaberu. 
(Berbicara sesuka hati [tanpa berpikir panjang atau tanpa 
dipikir terlebih dahulu]). 
 

Contoh kalimat     :「口に任せてしゃべりまくる」 
Kuchi ni makasete shaberi makuru. 
(Terus menerus berbicara tanpa berpikir panjang). 
 

Analisis gramatikal: 

口に任せる→ N+ partikel に+ V-tran 

Kan’youku kuchi ni makaseru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”makaseru” yang dihubungkan 

dengan partikel ”ni”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menyerahkan ke mulut. Mulut 

berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan atau mengatakan sesuatu kepada 

orang lain, sedangkan menyerahkan mengandung pengertian memberikan, 
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menyampaikan. Jadi kuchi ni makaseru memiliki makna leksikal menyerahkan 

ke mulut, berarti bahwa menyampaikan perkataan kepada orang lain. 

Makna idiomatikal `berbicara sesuka hati [tanpa berpikir panjang atau 

tanpa dipikir terlebih dahulu]`. Dalam makna idiomatikal ini terkandung 

maksud juga merupakan salah satu bentuk dari menyampaikan perkataan 

kepada orang lain. Jadi makna kan’youku kuchi ni makaseru mengalami 

perluasan makna secara sinekdoke, dari hal khusus `berbicara sesuka hati 

[tanpa berpikir panjang atau tanpa dipikir terlebih dahulu]` menjadi hal umum 

`menyampaikan perkataan kepada orang lain`. Kan’youku ini memiliki makna 

negatif. 

27. 口の下から (Kuchi no shita kara). (hal. 161) 

Makna leksikal     : dari bawah mulut. 

Maknaidiomatikal: 言い終わるか終わらないうちに、言ったことと反対

のことを言ったりしたりする様子。 
Ii owaru ka owaranai uchi ni, itta koto to hantai no koto 
wo ittari shitari suru yousu. 
(Keadaan mengatakan dan melakukan hal yang 
berlawanan). 
 

Contoh kalimat    :「もう文句は言わないと言った口の下から、ああだこ

うだと言っている」 
Mou monku wa iwanai to itta kuchi no shita kara, aada 
kouda to itte iru. 
(Meskipun sudah mengatakan tidak akan mengeluh, tapi 
tetap saja mengatakan ini itu). 
 

Analisis gramatikal: 

口の下から→ N+ partikel の+ N+partikel から 
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Kan’youku kuchi no shita kara termasuk ke dalam meishi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan nomina ”shita” yang dihubungkan 

dengan partikel ”no” dan partikel ”kara”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah dari bawah mulut. Mulut pada 

kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan bawah adalah 

bagian yang lebih rendah. Jadi kuchi no shita kara memiliki makna leksikal 

dari bawah mulut, berarti bahwa dari bagian yang lebih rendah dari perkataan 

seseorang. 

Makna idiomatikal `keadaan mengatakan dan melakukan hal yang 

berlawanan`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengatakan ini itu yang 

tidak jelas sampai-sampai hal yang berlawanan dengan yang dikatakan pun 

ikut dilakukan. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metonimi 

yang berdekatan secara ruang dan menunjukkan hubungan antara bagian dan 

keseluruhan. Kata mengatakan dan melakukan hal yang berlawanan 

merupakan bagian dari bagian yang lebih rendah dari perkataan seseorang. 

Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

28. 口の端に上る (Kuchi no ha ni noboru). (hal. 161) 

Makna leksikal      : mendaki pangkal mulut. 

Makna idiomatikal: 何かにつけて、人々の話題となる。 
Nanika ni tsukete, hitobito no wadai to naru. 
(Sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan orang-orang). 
 

Contoh kalimat     :「世間の人の口の端に上る」 
Seken no hito no kuchi no ha ni noboru. 
(Menjadi buah bibir masyarakat). 
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Analisis gramatikal: 

口の端に上る→ N+ partikel の+ N+ partikel に+ V-tran 

Kan’youku kuchi no ha ni noboru termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”noboru” yang dihubungkan 

dengan partikel ”no” dan partikel ”ni”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mendaki pangkal mulut. Mulut 

pada kanyouku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan mendaki 

adalah memanjat atau naik yang lebih tinggi. Jadi kuchi no ha ni noboru 

memiliki makna leksikal mendaki pangkal mulut, berarti bahwa naik yang 

lebih tinggi pada sesuatu yang menjadi dasar dari perkataan seseorang. 

Makna idiomatikal `sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan orang-

orang`. Hal ini berarti bahwa sesuatu hal yang diangkat menjadi topik 

pembicaraan orang-orang di masyarakat. Kan’youku ini mengalami perluasan 

makna secara metafora karena memiliki kesamaan antara makna leksikal dan 

makna idiomatikal. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

29. 口ほどにもない (Kuchi hodo ni mo nai). (hal. 161)   

Makna leksikal      : di mulut pun tidak ada. 

Makna idiomatikal: 能力などが、実際は口で言うほどたいしたことがな

い様子。 
Nouryoku nado ga, jissai wa kuchi de iu hodo taishita 
koto ga nai yousu. 
(Keadaan seseorang yang tidak memiliki kemampuan 
yang bisa diperhitungkan atau tidak ada yang bisa 
dihandalkan). 
 

Contoh kalimat     :「あいつは体は大きいが、口ほどにもない弱虫だ」 
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Aitsu wa karada wa ookii ga, kuchi hodo ni mo nai 
yowamushi da. 
(Orang itu badannya besar, tapi penakut). 
 

Analisis gramatikal: 

口ほどにもない → N+ partikel ほど+ partikel に+ partikel も+ V-int 

Kan’youku kuchi hodo ni mo nai termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba negatif ”nai” yang 

dihubungkan dengan partikel ”hodo”, partikel ”ni”, dan partikel ”mo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah di mulut pun tidak ada. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada fungsi mulut untuk berbicara. Jadi kuchi 

hodo ni mo nai memiliki makna leksikal di mulut pun tidak ada, berarti bahwa 

hanya pada kemampuan berbicara pun tidak ada. 

Makna idiomatikal `keadaan seseorang yang tidak memiliki kemampuan 

yang bisa diperhitungkan`. Hal ini berarti bahwa keadaan seseorang yang tidak 

mempunyai kemampuan yang bisa dihandalkan, walaupun hanya dalam 

mengatakan dan melakukan sesuatu hal, biasanya dialami oleh seorang yang 

penakut. Katanya kuat tapi ternyata kebalikannya. Kan’youku ini mengalami 

perluasan makna secara sinekdoke karena hal yang umum pada makna 

leksikal digunakan untuk menyatakan hal khusus pada makna idiomatikal. 

Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

30. 口も八丁手も八丁 (Kuchi mo hacchou te mo hacchou). (hal. 162) 

Makna leksikal      : mulut juga delapan bagian tangan juga delapan bagian. 
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Makna idiomatikal: 言うこともすることも達者で抜け目がない様子。

「口八丁手八丁」とも。 
Iu koto mo suru koto mo tassha de nukeme ga nai yousu. 
(kuchi hacchou te hacchou) to mo. 
(Keadaan seseorang yang pandai berbicara dan menjaga 
sikap). 
 

Contoh kalimat    :「あの人は口も八丁手も八丁で、私などとても太刀打

ちできない」 
Ano hito wa kuchi mo hacchou te mo hacchou de, watashi 
nado totemo tachiuchi dekinai. 
(Kami tidak bisa menandinginya karena orang itu pandai 
dalam segala hal). 
 

Analisis gramatikal: 

口も八丁手も八丁→ N+ partikel も+ N+ partikel も+ N 

Kan’youku kuchi mo hacchou te mo hacchou termasuk ke dalam meishi 

kan’youku yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan nomina ”hacchou” yang 

dihubungkan dengan partikel ”mo” dan juga terbentuk dari nomina ”te” dan 

nomina ”hacchou” yang dihubungkan dengan partikel ”mo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mulut juga delapan bagian 

tangan juga delapan bagian. Mulut pada kan’youku ini merujuk pada perkataan 

seseorang, sedangkan tangan merujuk pada tindakan. Jadi kuchi mo hacchou 

te mo hacchou memiliki makna leksikal mulut juga delapan bagian tangan 

juga delapan bagian, berarti bahwa pandai dalam perkataan maupun tindakan. 

Makna idiomatikal `keadaan seseorang yang pandai berbicara dan 

menjaga sikap`. Hal ini berarti bahwa keadaan seseorang yang mempunyai 

kemampuan ganda sekaligus yaitu pandai berbicara juga bertindak, intinya 

pandai dalam segala hal. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara 
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metafora karena terdapat kesamaan antara makna leksikal dengan makna 

idiomatikal. Kan’youku ini memiliki makna positif. 

31. 口を合わせる (Kuchi wo awaseru).(hal. 162) → sama dengan 口裏を合わせ

る (Kuchiura wo awaseru). (hal. 158) 

Makna leksikal      : mempertemukan mulut. 

Makna idiomatikal: 前もって打ち合わせ、お互いの話の内容が食い違わ

ないようにする。 
Mae motte uchiawase, otagai no hanashi no naiyou ga 
kuichigawanai youni suru. 
(Membicarakan masalah sebelumnya [membuat 
kesepakatan] supaya tidak terjadi salah faham). 

 
Contoh kalimat    :「あの二人は、口を合わせて、自分たちのミスを隠そ

うとしている」 
Ano futari wa, kuchi wo awasete, jibuntachi no misu wo 
kakusou to shite iru. 
(Dua orang itu, sepakat untuk menutupi kesalahan 
mereka). 

 
Analisis gramatikal: 

口を合わせる→N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo awaseru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”awaseru” yang dihubungkan 

dengan partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah `mempertemukan mulut`, 

sedangkan makna idiomatikalnya adalah `membicarakan masalah sebelumnya 

(membuat kesepakatan) supaya tidak terjadi salah faham`. 

Kata kuchi pada kan’youku kuchi wo awaseru bukan dimaksudkan sebagai 

organ tubuh mulut, tapi merujuk pada masalah atau urusan pembicaraan 
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seseorang pada awal pembicaraan. Jadi makna mempertemukan mulut 

mengandung pengertian kita harus mengetahui masalah pembicaraan 

sebelumnya supaya tidak terjadi salah faham antara satu sama lain. Makna 

dalam kan’youku ini mengalami perluasan secara metonimi yang berdekatan 

secara ruang dimana mulut disini bukanlah organ mulut tapi isi pembicaraan 

seseorang pada awal pembicaraan dan juga berdekatan secara waktu dimana 

mempertemukan mulut merupakan penjelasan isi pembicaraan awal sebelum 

melanjutkan pembicaraan selanjutnya agar tidak terjadi salah faham antara 

satu sama lain. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

32. 口を入れる (Kuchi wo ireru). (hal. 162) 

Makna leksikal      : memasukkan mulut. 

Makna idiomatikal: 他人の話に割り込む。また、口出しをする。 
Tanin no hanashi ni warikomu. Mata, kuchidashi wo suru. 
(Turut campur dalam pembicaraan orang lain). 
 

Contoh kalimat     :「人の話にすぐ口を入れるのは君の悪い癖だ」 
Hito no hanashi ni sugu kuchi wo ireru no wa kimi no 
warui kuse da. 
(Turut campur dalam pembicaraan orang lain adalah 
kebiasaan burukmu). 
 

Analisis gramatikal: 

口を入れる → N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo ireru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”ireru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 
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Makna leksikal dari kan’youku ini adalah memasukkan mulut. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada pembicaraan orang lain, sedangkan 

memasukkan adalah membawa masuk, mengikuti atau turut campur. Jadi 

kuchi wo ireru memiliki makna leksikal memasukkan mulut, berarti bahwa 

seseorang yang mengikuti atau turut campur pembicaraan orang lain. 

Makna idiomatikal `turut campur dalam pembicaraan orang lain`. Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang suka menyela dan turut campur pembicaraan 

orang lain ketika orang lain sedang berbicara. Kan’youku ini mengalami 

perluasan makna secara metafora karena terdapat kesamaan antara makna 

leksikal dengan makna idiomatikal. Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

33. 口を掛ける (Kuchi wo kakeru). (hal. 162) → sama dengan 口が掛かる 

(Kuchi ga kakaru). (hal. 158) 

Makna leksikal      : menggantungkan mulut. 

Makna idiomatikal: 芸人などに出演の申込みがある意で、仕事の依頼が

あること。 
Geinin nado ni shutsuen no moushikomi ga aru i de, 
shigoto no irai ga aru koto. 
(Tawaran yang diberikan kepada seniman untuk tampil di 
atas panggung, penawaran pekerjaan). 
 

Contoh kalimat     :「東京の大学から私に講師の口を掛けってきた」 
Toukyou no daigaku kara watashi ni koushi no kuchi wo 
kakette kita. 
(Saya memperoleh tawaran pekerjaan sebagai dosen di 
Universitas Tokyo). 
 

Analisis gramatikal: 

口を掛ける→N+ partikel を+ V-tran 
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Kan’youku kuchi wo kakeru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”kakeru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna  idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menggantungkan mulut, 

sedangkan makna idiomatikalnya adalah tawaran yang diberikan kepada 

seniman untuk tampil di atas panggung, penawaran pekerjaan. Kuchi disini 

bukan berarti mulut sebagai alat untuk berbicara melainkan sebuah lowongan 

pekerjaan, sedangkan kakeru berarti seseorang yang memerlukan suatu 

pekerjaan. Seseorang yang memerlukan pekerjaan memperoleh tawaran 

pekerjaan dari seseorang ketika sedang ngobrol. Makna dalam kan’youku ini 

mengalami perluasan secara metonimi yang berdekatan secara ruang dimana 

mulut yang dimaksud pada ungkapan ini adalah sebuah lowongan pekerjaan 

dan juga berdekatan secara isi yaitu arti menggantungkan yang berarti 

seseorang yang memerlukan suatu pekerjaan. Kan’youku ini memiliki makna 

positif. 

34. 口をきく (Kuchi wo kiku). (hal.162) 

Makna leksikal      : mendengar mulut. 

Makna idiomatikal: 両者の間に立って関係がうまくいくように取り計ら

う。 
Ryousha no aida ni tatte kankei ga umaku iku youni tori 
hakarau. 
(Menjadi perantara supaya hubungan antara dua orang 
berjalan dengan baik).  
 

Contoh kalimat    :「こんないい土地が買えたのは、友達が地主を知って

いて口をきいてくれたからだ」 
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Konna ii tochi ga kaeta no wa, tomodachi ga jinushi wo 
shitte ite kuchi wo kiite kureta kara da. 
(Saya bisa membeli tanah sebagus ini, karena dibantu 
teman saya yang mengenal tuan tanahnya). 
 

Analisis gramatikal: 

口をきく → N+ partikel を+ V-tran  

Kan’youku kuchi wo kiku termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”kiku” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mendengar mulut. Kata 

mulut pada kan’youku ini merujuk pada pembicaraan seseorang, sedangkan 

mendengar adalah mendapat kabar. Jadi makna mendengar mulut 

mengandung pengertian mendapat kabar dari pembicaraan seseorang. 

Makna idiomatikal `menjadi perantara supaya hubungan antara dua 

orang berjalan dengan baik`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang pandai 

berbicara sehingga mempunyai hubungan yang luas dengan orang lain dan 

bisa menjadi perantara diantara keduanya. Kan’youku ini mengalami perluasan 

makna secara metonimi yang berdekatan secara waktu yang menunjukkan 

hubungan cara dan tujuan, dimana `mendengar mulut` menjadi caranya dan 

tujuannya `menjadi perantara supaya hubngan antara dua orang berjalan 

dengan baik`. Kan’youku ini memiliki makna positif. 

35. 口を切る (Kuchi wo kiru). (hal. 162) 

Makna leksikal      : memotong mulut. 
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Makna idiomatikal: a) まだ開けていない樽のふたや瓶の栓などを開ける。 
Mada akete inai taru no futa ya bin no sen nado wo 
akeru. 
(Membuka penutup tong kayu dan sumbat botol yang 
belum terbuka).  

b) 大勢の中でまず最初に発言する。 
Oozei no naka de mazu saisho ni hatsugen suru. 
(Membuka pembicaraan pertama kali di muka umum). 
 

Contoh kalimat     : a)「この酒は口を切ったら、すぐ飲んでしまわない

と味が落ちる」 
Kono sake wa kuchi wo kittara, sugu nonde 
shimawanai to aji ga ochiru. 
(Jika sake ini tidak segera diminum setelah dibuka 
maka rasanya tidak enak). 

b)「沈黙を破って彼が口を切った」 
Chinmoku wo yabutte kare ga kuchi wo kitta. 
(Dia mulai membuka pembicaraan). 
 

Analisis gramatikal: 

口を切る → N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo kiru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”kiru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah memotong mulut. Memotong 

mulut disini mengandung arti menyelang atau memenggal pembicaraan. 

Makna idiomatikalnya yaitu sebagai suatu keadaan dimana:  

a) Membuka penutup tong kayu dan sumbat botol yang belum terbuka. 

Memiliki pengertian membuka penutup tong kayu dan sumbat 

botol yang masih dalam keadaan tertutup. 
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Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metafora karena 

dianggap memiliki kesamaan, yaitu mulut botol memiliki bentuk yang 

menyerupai mulut manusia. 

b) Membuka pembicaraan pertama kali di muka umum. 

Memiliki pengertian sebagai seseorang yang memulai pembicaraan 

pertama kali di muka umum (misalnya di forum rapat) sebelum yang 

lainnya berbicara (memecah kesunyian). 

Makna dalam kan’youku ini mengalami perluasan makna secara 

metonimi yang berdekatan secara ruang dan menunjukkan hubungan 

sebab-akibat, dimana untuk memulai suatu pembicaraan pertama kali 

digunakan kan’youku kuchi wo kiru.  

Kedua makna yang terdapat dalam kan’youku kuchi wo kiru ini 

memiliki makna positif. 

36. 口を極めて (Kuchi wo kiwamete). (hal. 162) 

Makna leksikal      : mencapai puncak mulut. 

Makna idiomatikal: 言葉を尽くして、何かを言いたてる様子。 
Kotoba wo tsukushite, nanika wo iitateru yousu. 
(Keadaan menyatakan sesuatu, mencurahkan kata-kata). 
 

Contoh kalimat     :「先生から口を極めて褒めあげられている優等生」 
Sensei kara kuchi wo kiwamete home agerarete iru 
yuutousei. 
(Siswa teladan yang mendapat pujian dari guru). 
 

Analisis gramatikal: 

口を極めて → N+ partikel を+ V-tran 
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Kan’youku kuchi wo kiwamete termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”kiwamete” yang dihubungkan 

dengan partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mencapai puncak mulut. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan mencapai 

puncak dapat diartikan sampai pada bagian tertinggi. Jadi makna mencapai 

puncak mulut mengandung pengertian sampai pada bagian tertinggi pada 

perkataan seseorang. 

Makna idiomatikal `keadaan menyatakan sesuatu, mencurahkan kata-

kata`. Hal ini berarti bahwa seseorang mengungkapkan dan menyatakan 

sesuatu dengan mengatakan sebuah kata-kata. Kedua makna pada kan’youku 

ini mengalami perluasan makna secara metonimi yang berdekatan secara 

waktu yang menunjukkan hubungan sebab-akibat, dimana kan’youku kuchi wo 

kiwamete digunakan untuk menyampaikan tentang keadaan seseorang yang 

berupa kata-kata pujian. Kan’youku ini memiliki makna positif. 

37. 口を酸っぱくする (Kuchi wo suppakusuru). (hal. 162) → sama dengan 口が

酸っぱくなる (Kuchi ga suppakunaru). (hal. 159) 

Makna leksikal      : mengasamkan mulut. 

Makna idiomatikal: 相手に十分徹底させようとして、同じことを何度も

繰り返して言う様子。 
Aite ni jubun tetteisaseyou toshite, onaji koto wo nando 
mo kuri kaeshite iu yousu. 
(Keadaan seseorang mengulangi perkataan berkali-kali 
tentang hal yang sama, supaya lawan bicara bisa mengerti 
dengan sempurna).  
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Contoh kalimat    :「車に注意しなさいと、子供に口を酸っぱくして言っ

て聞かせている」 
Kuruma ni chuui shinasai to, kodomo ni kuchi wo 
suppaku shite itte kikasete iru. 
(Saya sering mengingatkan anak-anak supaya hati-hati 
terhadap mobil sampai mulut ini rasanya menjadi asam). 

 
Analisis gramatikal: 

口を酸っぱくする→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo suppakusuru termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan gabungan adjektiva ”suppai” dan 

verba ”suru” menjadi verba ”suppakusuru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mengasamkan mulut. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan 

mengasamkan adalah merubah rasa menjadi rasa seperti cuka. Jadi kuchi ga 

suppakusuru yang berarti mengasamkan mulut berarti bahwa seseorang yang 

banyak berkata sampai merubah keadaan perkataan seseorang menjadi rasa 

seperti cuka. 

Makna idiomatikal dari kan’youku kuchi wo suppakusuru adalah 

`keadaan seseorang yang mengulangi perkataan berkali-kali tentang hal yang 

sama, supaya lawan bicara bisa mengerti dengan sempurna`. Hal ini berarti 

bahwa seseorang jika berkata cukup sekali saja maka lawan bicara sudah 

mengerti, tidak perlu mengulangi perkataan hingga berkali-kali sampai 

mengasamkan mulut. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara 

metonimi yang menunjukkan hubungan sebab-akibat yang juga merupakan 
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dua hal yang berdekatan dari segi waktu, dimana mengulangi perkataan 

berkali-kali tentang hal yang sama merupakan sebabnya dan akibatnya 

menjadi mengasamkan mulut. Kan’youku ini memiliki makna positif.   

38. 口をすべらす (Kuchi wo suberasu). (hal. 162) → sama dengan 口がすべる 

(Kuchi ga suberu). (hal. 159) 

Makna leksikal      : tergelincir mulutnya. 

Makna idiomatikal: 言ってはいけないことや言う必要のないことをうっ

かり言ってしまう。 
Itte wa ikenai koto ya iu hitsuyou no nai koto wo ukkari 
itte shimau. 
(Terlanjur mengatakan hal yang tidak boleh dan tidak 
perlu dikatakan). 
 

Contoh kalimat    :「つい口をすべらして余計なことを言ってしまった」 
Tsui kuchi wo suberashite, yokeina koto wo itte shimatta. 
(Saya tidak sengaja mengatakan hal yang tidak perlu 
dikatakan). 
 

Analisis gramatikal: 

口をすべらす→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo suberasu termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”suberasu” yang dihubungkan 

dengan partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah tergelincir mulutnya. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan tergelincir 

dapat diartikan terlanjur terkatakan. Jadi makna tergelincir mulutnya 

mengandung pengertian sebagai suatu perkataan yang terlanjur terkatakan 

dengan tidak terkendali. 
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Makna idiomatikal `terlanjur mengatakan hal yang tidak boleh dan tidak 

perlu dikatakan`. Hal ini berarti bahwa dengan tidak disengaja mengatakan hal 

yang tidak boleh dikatakan dan hal yang tidak seharusnya dikatakan. Kedua 

makna pada kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metonimi yang 

berdekatan secara waktu yaitu mulut yang tergelincir mengeluarkan perkataan 

tidak terkendali sehingga bisa dimaknai seseorang yang terlanjur mengatakan 

hal yang tidak boleh dan tidak perlu dikatakan. Kan’youku ini memiliki makna 

negatif.  

39. 口を添える (Kuchi wo soeru). (hal. 162) → sama dengan 口添えをする 

(Kuchizoe wo suru). (hal. 160) 

Makna leksikal      : menambah mulut. 

Makna idiomatikal: ある人が交渉や依頼などをしている時に、それがう

まくいくようにわきからいろいろと言って助けてや

る。 
Aru hito ga koushou ya irai nado wo shite iru toki ni, sore 
ga umaku iku youni waki kara iroiro to itte tasukete yaru. 
(Seseorang yang membantu mengatakan bermacam-
macam saat memohon dan melakukan negosiasi sehingga 
berhasil). 
 

Contoh kalimat    :「新しい企画を提出するのですが、課長からもよろし

くお口添えをお願いします」 
Atarashii kikaku wo teishutsu suru no desu ga, kachou 
kara mo yoroshiku okuchizoe wo onegaishimasu. 
(Saya akan mengajukan konsep baru, saya juga mohon 
bantuannya dari kepala bagian). 
 

Analisis gramatikal: 

口を添える→ N+ partikel を+ V-tran 
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Kan’youku kuchi wo soeru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”soeru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menambah mulut. Mulut 

merujuk pada pembicaraan seseorang, sedangkan menambah adalah 

memberikan tambahan. Jadi menambah mulut berarti bahwa memberikan 

tambahan pada pembicaraan seseorang.  

Makna idiomatikal `seseorang yang membantu mengatakan bermacam-

macam saat memohon dan melakukan negosiasi sehingga berhasil`. Hal ini 

berarti bahwa pada saat seseorang memohon dan melakukan negosiasi, 

membantu memberikan nasihat berupa saran dan petunjuk sehingga 

menyebabkan keberhasilan dalam negosiasi.  

Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara sinekdoke, karena 

makna idiom `seseorang yang membantu mengatakan bermacam-macam saat 

memohon dan melakukan negosiasi sehingga berhasil` merupakan salah satu 

bentuk dari makna leksikal `menambah mulut`. Jadi hal umum menambahkan 

pembicaraan digunakan untuk menyatakan seseorang yang membantu 

mengatakan bermacam-macam saat memohon dan melakukan negosiasi 

sehingga berhasil. Kan’youku ini memiliki makna positif. 

40. 口を揃える (Kuchi wo soroeru). (hal. 162) 

Makna leksikal      : menyamakan mulut. 

Makna idiomatikal: 二人以上の者が同時に同じことを言う様子。 
Futari ijou no mono ga douji ni onaji koto wo iu yousu. 
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(Keadaan dimana dua orang atau lebih mengatakan hal 
yang sama di waktu yang sama). 
 

Contoh kalimat     :「あの人のことはみんな口を揃えて褒める」 
Ano hito no koto wa minna kuchi wo soroete homeru. 
(Semua orang serempak memuji orang itu). 

 
Analisis gramatikal: 

口を揃える → N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo soroeru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”soroeru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menyamakan mulut. Mulut 

pada kan’youku ini merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan 

menyamakan berarti menganggap sama. Jadi menyamakan mulut mengandung 

pengertian perkataan seseorang yang menganggap sama tentang suatu hal. 

Makna idiomatikal `keadaan dimana dua orang atau lebih mengatakan 

hal yang sama di waktu yang sama`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang 

berpendapat dan mengatakan tentang suatu hal yang sama dan dikatakan pada 

waktu yang sama pula. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara 

metafora karena terdapat kesamaan antara makna leksikal dan makna 

idiomatikal yaitu tentang pendapat yang sama. Kan’youku ini memiliki makna 

netral.   

41. 口を出す (Kuchi wo dasu). (hal. 163) 

Makna leksikal      : mengeluarkan mulut. 
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Makna idiomatikal: 他の人が話しているところに、わきから自分の意見

などを差しはさむ。 
Hoka no hito ga hanashite iru tokoro ni, waki kara jibun 
no iken nado wo sashihasamu. 
(Menyelipkan pendapat sendiri, ketika orang lain 
berbicara). 
 

Contoh kalimat     :「大人の話に子供が口を出すな」 
Otona no hanashi ni kodomo ga kuchi wo dasuna. 
(Anak-anak dilarang ikut dalam pembicaraan orang 
dewasa). 
 

Analisis gramatikal: 

口を出す → N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo dasu termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”dasu” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah mengeluarkan mulut. Mulut 

berfungsi sebagai alat berbicara untuk menyampaikan suatu hal kepada orang 

lain, sedangkan mengeluarkan berarti membawa keluar. Jadi mengeluarkan 

mulut mengandung pengertian seseorang menggunakan mulutnya untuk 

mengeluarkan suara berbicara untuk menyampaikan suatu hal kepada orang 

lain.  

Makna idiomatikal `menyelipkan pendapat sendiri, ketika orang lain 

berbicara`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang menyela pembicaraan orang 

lain untuk menyampaikan pendapatnya. Kan’youku ini mengalami perluasan 

makna secara metonimi yang berdekatan secara waktu dan menunjukkan 

hubungan cara dan tujuan. Dengan cara mengeluarkan mulut dan tujuannya 
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menyela pembicaraan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. 

Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

42. 口を衝いて出る (Kuchi wo tsuite deru). (hal. 163) 

Makna leksikal      : menumbuk mulut. 

Makna idiomatikal: 考え込むこともなく、とっさにある言葉が出る。 
Kangaekomu koto mo naku, tossa ni aru kotoba ga deru. 
(Mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir panjang). 
 

Contoh kalimat     :「日ごろの不満が思わず口を衝いて出た」 
Hi goro no fuman ga omowazu kuchi wo tsuite deta. 
(Tanpa disadari saya mengeluhkan ketidakpuasan saya 
dalam kehidupan sehari-hari). 

 
Analisis gramatikal: 

口を衝いて出る → N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo tsuite deru termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”tsuite deru” yang dihubungkan 

dengan partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menumbuk mulut. Mulut 

merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan menumbuk berarti menubruk 

atau membentur sesuatu. Biasanya dilakukan dengan cepat. Jadi menumbuk 

mulut mengandung pengertian seseorang menubruk perkataannya sendiri.  

Makna idiomatikal `mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir panjang`. 

Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengeluarkan kata-kata dengan cepat 

dan tiba-tiba tanpa berpikir panjang perkataan tersebut benar atau salah, 

menyakitkan atau tidak bagi lawan bicara. Biasanya berupa ungkapan 
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perasaan seseorang tentang suatu hal. Kan’youku ini mengalami perluasan 

makna secara metonimi yang berdekatan secara waktu dan menunjukkan 

bagian dari keseluruhan, dimana `mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir 

panjang` merupakan bagian dari `menumbuk mulut`. Kan’youku ini memiliki 

makna negatif.   

43. 口を噤む  (Kuchi wo tsugumu). (hal. 163) → sama dengan 口を閉ざす 

(Kuchi wo tozasu). (hal. 163) 

Makna leksikal      : menutup mulut. 

Makna idiomatikal: ある事柄について、尋ねられても言わずにいる。 
Aru kotogara ni tsuite, tazunerarete mo iwazu ni iru. 
(Tidak mengatakan apapun meski ditanya). 
 

Contoh kalimat    :「質問が核心に触れると、口を噤んでしまう」 
Shitsumon ga kakushin ni fureru to, kuchi wo tsugunde 
shimau. 
(Saya tidak bisa mengatakan apapun, ketika pertanyaan 
menyinggung inti persoalan). 
 

Analisis gramatikal: 

口を噤む→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo tsugumu termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”tsugumu” yang dihubungkan 

dengan partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menutup mulut. Mulut 

berfungsi sebagai alat berbicara untuk menyampaikan suatu hal kepada orang 

lain, sedangkan menutup berarti tidak terbuka. Jadi menutup mulut 
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mengandung pengertian tidak ingin membuka mulut sehingga tidak ada 

perkataan apapun yang keluar dari mulutnya.  

Makna idiomatikal `tanpa mengatakan apapun meski ditanya`. Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang meskipun ditanya tidak ingin membuka 

mulutnya untuk mengatakan apapun tentang suatu hal kepada orang lain. 

Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metafora karena terdapat 

kesamaan makna antara makna leksikal dan makna idiomatikal yaitu tidak 

mengeluarkan perkataan apapun. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

44. 口を慎む (Kuchi wo tsutsushimu). (hal. 163) 

Makna leksikal      : menjaga mulut. 

Makna idiomatikal: 余計なことや不用意なことを言わないように気を付

ける。 
Yokeina koto ya fuyouina koto wo iwanai youni ki wo 
tsukeru. 
(Berhati-hati agar tidak mengatakan hal yang tidak 
penting dan tidak berguna). 
 

Contoh kalimat    :「そんなに偉そうなことばかり言ってないで、少しは

口を慎んだらどうですか」 
Sonna ni erasouna koto bakari itte nai de, sukoshi wa 
kuchi wo tsutsushindara dou desuka. 
(Saya minta tolong Anda sedikit menjaga perkataan yang 
sombong seperti itu). 
 

Analisis gramatikal: 

口を慎む → N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo tsutsushimu termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”tsutsushimu” yang 

dihubungkan dengan partikel ”wo”. 
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Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menjaga mulut. Kata mulut 

merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan menjaga berarti memelihara 

atau mencegah sesuatu agar tidak mendatangkan bahaya. Jadi menjaga mulut 

mengandung pengertian memelihara perkataan agar tidak mendatangkan 

bahaya. 

Makna idiomatikal `berhati-hati agar tidak mengatakan hal yang tidak 

penting dan tidak berguna`. Makna idiomatikal ini merupakan salah satu 

bentuk dari makna leksikal menjaga mulut, sehingga makna kuchi wo 

tsutsushimu mengalami perluasan makna secara sinekdoke. Menunjukkan hal 

yang umum `menjaga mulut` digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih 

khusus, yaitu berhati-hati agar tidak mengatakan hal yang tidak penting dan 

tidak berguna. Kan’youku ini memiliki makna positif.        

45. 口を尖らせる (Kuchi wo togaraseru). (hal. 163) 

Makna leksikal      : menajamkan mulut. 

Makna idiomatikal: 不平や不満を言いたそうな顔つきをする。 
Fuhei ya fuman wo iitasouna kaotsuki wo suru. 
(Memperlihatkan ekspresi wajah seperti ingin 
mengatakan keluhan dan ketidakpuasan). 
 

Contoh kalimat    :「彼女は承服しがたいと見えて、口を尖らせている」 
Kanojo wa shoufuku shigatai to miete, kuchi wo 
togarasete iru. 
(Dari ekspresi wajahnya, dia sepertinya tidak setuju). 
 

Analisis gramatikal: 

口を尖らせる → N+ partikel を+ V-tran 
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Kan’youku kuchi wo togaraseru termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”togaraseru” yang 

dihubungkan dengan partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menajamkan mulut. Kata 

mulut merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan menajamkan berarti 

membuat jadi tajam. Jadi menajamkan mulut mengandung pengertian 

membuat perkataan seseorang menjadi tajam. 

Makna idiomatikal `memperlihatkan ekspresi wajah seperti ingin 

mengatakan keluhan dan ketidakpuasan`. Hal ini berarti bahwa seseorang 

mengeluh tidak puas, sampai-sampai memperlihatkan ekspresi wajah 

ketidakpuasan. Makna idiomatikal ini merupakan salah satu bentuk dari 

makna leksikal menajamkan mulut, sehingga makna kuchi wo togaraseru 

mengalami perluasan makna secara sinekdoke. Menunjukkan hal yang umum 

`menajamkan mulut` digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih khusus, 

yaitu mengeluh. Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

46. 口を閉ざす (Kuchi wo tozasu). (hal. 163) 

Makna leksikal      : menutup mulut. 

Makna idiomatikal: ある事柄について、尋ねられても言わずにいる。 
Aru kotogara ni tsuite, tazunerarete mo iwazu ni iru. 
(Tidak mengatakan apapun meski ditanya). 
 

Contoh kalimat    :「質問が核心に触れると、固く口を閉ざしてしまう」 
Shitsumon ga kakushin ni fureru to, kataku kuchi wo 
tozashite shimau. 
(Saya tidak bisa mengatakan apapun, ketika pertanyaan 
menyinggung inti persoalan). 
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Analisis gramatikal: 

口を閉ざす→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo tozasu termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”tozasu” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menutup mulut. Mulut 

berfungsi sebagai alat berbicara untuk menyampaikan suatu hal kepada orang 

lain, sedangkan menutup berarti tidak terbuka. Jadi menutup mulut 

mengandung pengertian tidak ingin membuka mulut sehingga tidak ada 

perkataan apapun yang keluar dari mulutnya.  

Makna idiomatikal `tanpa mengatakan apapun meski ditanya`. Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang meskipun ditanya tidak ingin membuka 

mulutnya untuk mengatakan apapun tentang suatu hal kepada orang lain. 

Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metafora karena terdapat 

kesamaan makna antara makna leksikal dan makna idiomatikal yaitu tidak 

mengeluarkan perkataan apapun. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

47. 口を拭う (Kuchi wo nuguu). (hal. 163) 

Makna leksikal      : menyapu mulut. 

Makna idiomatikal: 悪いことをしていながら、そ知らぬふりをしている。 
Warui koto wo shite inagara, soshiranufuri wo shite iru. 
(Berpura-pura tidak tahu, atas kesalahan yang 
dilakukannya).  
 

Contoh kalimat    :「こんなにうわさが広まっては、いつまでも口を拭っ

ていられるものでもあるまい」 



95 
 

 

Konna ni uwasa ga hiromatte wa, itsu made mo kuchi wo 
nugutte irareru mono de mo arumai. 
(Saya tidak bisa terus menerus berpura-pura tidak tahu 
dengan gosip yang telah tersebar luas seperti ini). 

 
Analisis gramatikal: 

口を拭う→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo nuguu termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”nuguu” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menyapu mulut. Mulut 

merujuk pada perkataan seseorang, sedangkan menyapu berarti membersihkan 

atau melenyapkan. Jadi menyapu mulut mengandung pengertian 

membersihkan atau melenyapkan perkataan. Hal ini berarti bahwa seseorang 

yang diam seribu bahasa tidak berkata apapun.  

Makna idiomatikal `berpura-pura tidak tahu, atas kesalahan yang 

dilakukannya`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang lepas tangan dengan 

berpura-pura tidak tahu setelah melakukan kesalahan. Kan’youku ini 

mengalami perluasan makna secara metonimi yang berdekatan secara waktu 

dimana berpura-pura tidak tahu, atas kesalahan yang dilakukannya merupakan 

bagian dari menyapu mulut. Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

48. 口を糊する (Kuchi wo norisuru). (hal. 163) 

Makna leksikal      : merekatkan mulut. 

Makna idiomatikal: 極めて貧しく、かろうじて生計を立てていく様子。 
Kiwamete mazushiku, karoujite seikei wo tatete iku yousu. 



96 
 

 

(Keadaan sangat miskin, menafkahi keluarga dengan 
susah payah). 
 

Contoh kalimat    :「両親の死後、我々兄弟は新聞配達などで口を糊する

毎日だった」 
Ryoushin no shigo, wareware kyoudai wa shinbun 
haitatsu nado de kuchi wo nori suru mainichi datta. 
(Setelah orang tua meninggal, setiap hari kami bersaudara 
mencari nafkah dengan mengantarkan surat kabar). 
 

Analisis gramatikal: 

口を糊する→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo nori suru termasuk ke dalam doushi kan’youku 

yang terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”nori suru” yang dihubungkan 

dengan partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah merekatkan mulut. Mulut 

berfungsi sebagai indera pengecap organ untuk makan dan minum, sedangkan 

merekatkan berarti melekatkan atau menempelkan. Jadi merekatkan mulut 

mengandung pengertian melekatkan mulut. Hal ini berarti bahwa bibir atas 

dan bibir bawah mulut dalam keadaan tertutup rapat sehingga makanan dan 

minuman tidak bisa masuk atau keluar mulut.  

Makna idiomatikal `keadaan sangat miskin, menafkahi keluarga 

dengan susah payah`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang bekerja keras 

dengan susah payah mencari nafkah untuk keluarganya dikarenakan kondisi 

yang sangat miskin. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara 

metonimi yang berdekatan secara waktu dimana keadaan sangat miskin, 

menafkahi keluarga dengan susah payah merupakan sebab dan akibatnya jadi 
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merekatkan mulut karena sangat miskin menjadi sulit untuk mencukupi 

nafkah hidup keluarganya. Kan’youku ini memiliki makna netral. 

49. 口を挟む (Kuchi wo hasamu). (hal. 163) 

Makna leksikal      : menyelipkan mulut. 

Makna idiomatikal: 他人同士の話や相手の話の途中に割り込んで何かを

言う。 
Tanin doushi no hanashi ya aite no hanashi no tochuu ni 
warikonde nanika wo iu. 
(Mengatakan sesuatu menyela di tengah percakapan 
teman atau lawan bicara). 
 

Contoh kalimat    :「君には関係がないことだから、わきから口を挟まな

いでくれ」 
Kimi ni wa kankei ga nai koto dakara, waki kara kuchi 
wo hasamanai de kure. 
(Tolong jangan menyela perkataan, karena hal ini tidak 
ada hubungannya denganmu!). 
 

Analisis gramatikal: 

口を挟む→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku wo hasamu termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”hasamu” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menyelipkan mulut. Mulut 

pada kanyouku ini merujuk pada pembicaraan seseorang, sedangkan 

menyelipkan berarti memasukkan sesuatu diantara beberapa buah benda. Jadi 

menyelipkan mulut mengandung pengertian memasukkan perkataan diantara 

pembicaraan seseorang. Hal ini berarti bahwa seseorang yang ikut serta 

mengatakan sesuatu kedalam pembicaraan beberapa orang.  



98 
 

 

Makna idiomatikal `mengatakan sesuatu menyela di tengah percakapan 

teman atau lawan bicara`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang ikut serta 

menyampaikan pendapat dll ke dalam pembicaraan orang lain tanpa meminta 

izin terlebih dahulu. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara 

metafora karena terdapat kesamaan antara `menyelipkan mulut` dan 

`mengatakan sesuatu menyela di tengah percakapan teman atau lawan bicara`. 

Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

50. 口を開く (Kuchi wo hiraku). (hal. 164) 

Makna leksikal      : membuka mulut. 

Makna idiomatikal: それまで黙っていた人が話し始める。 
Sore made damatte ita hito ga hanashi hajimeru. 
(Orang yang selama ini diam mulai membuka mulut). 
 

Contoh kalimat    :「やっと重い口を開いて、事件の様子を語り出した」 
Yatto omoi kuchi wo hiraite, jiken no yousu wo katari 
dashita. 
(Akhirnya dengan berat saya mulai menceritakan 
peristiwa itu). 
 

Analisis gramatikal: 

口を開く→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo hiraku termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”hiraku” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah membuka mulut. Mulut 

berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan suatu hal kepada orang lain, 

sedangkan membuka berarti menyingkap dan menjadikan sesuatu terbuka. 
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Jadi membuka mulut mengandung pengertian menjadikan posisi mulut 

terbuka untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain berupa perkataan 

apapun.  

Makna idiomatikal `orang yang selama ini diam mulai membuka 

mulut`. Hal ini berarti bahwa seseorang yang selama ini diam dan menutup 

mulutnya, sekarang mulai berbicara. Mulut dalam keadaan terbuka ketika 

seseorang berbicara sehingga dapat mengeluarkan ide dan gagasannya. 

Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara metafora karena terdapat 

kesamaan antara `membuka mulut` dan `orang yang selama ini diam mulai 

membuka mulut`. Kan’youku ini memiliki makna positif. 

51. 口を封じる (Kuchi wo fuujiru). (hal. 164) 

Makna leksikal      : menutup mulut. 

Makna idiomatikal: 自分にとって都合の悪いことなどを相手に言わせな

いようにする。 
Jibun ni totte tsugou no warui koto nado wo aite ni 
iwasenai youni suru. 
(Berusaha agar orang lain tidak mengatakan hal yang 
tidak baik tentang dirinya). 
 

Contoh kalimat     :「一杯飲ませて、彼の口を封じておこう」 
Ippai nomasete, kare no kuchi wo fuujite okou. 
(Mari kita sogok dia dengan memberi minum minuman 
keras). 
 

Analisis gramatikal: 

口を封じる→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo fuujiru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”fuujiru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 
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Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menutup mulut. Mulut 

berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan suatu hal kepada orang lain, 

sedangkan menutup berarti menjadikan sesuatu tidak terbuka. Jadi menutup 

mulut mengandung pengertian menjadikan sesuatu tidak terbuka untuk 

disampaikan kepada orang lain berupa perkataan apapun.  

Makna idiomatikal `berusaha agar orang lain tidak mengatakan hal 

yang tidak baik tentang dirinya`. Hal ini berarti bahwa seseorang berusaha 

menjaga perkataan dengan melakukan suatu perbuatan agar tidak mengatakan 

hal yang tidak baik tentang dirinya kepada orang lain sehingga tidak 

menyinggung perasaan. Kan’youku ini mengalami perluasan makna secara 

metonimi yang berdekatan secara waktu dimana menutup mulut merupakan 

salah satu cara yang digunakan untuk menyatakan tujuan untuk melakukan 

suatu hal agar tidak mengatakan hal yang tidak baik tentang dirinya kepada 

lawan bicara. Kan’youku ini memiliki makna positif. 

52. 口を塞ぐ (Kuchi wo fusagu). (hal. 164) 

Makna leksikal      : menyumpal mulut. 

Makna idiomatikal: 人に物を言わせないようにする。特に、金品などを

与えて秘密をしゃべらせないようにすることを言う。 
Hito ni mono wo iwasenai youni suru. Toku ni, kinpin 
nado wo ataete himitsu wo shaberasenai youni suru koto 
wo iu. 
(Mengupayakan supaya orang lain tidak membocorkan 
rahasia. Terutama dengan memberikan uang dan barang).  
 

Contoh kalimat    :「一杯飲ませて口を塞ごうとしても、その手には乗ら

ないぞ」 
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Ippai nomasete kuchi wo fusagou toshite mo, sono te ni 
wa noranaizo. 
(Walaupun dia disuap dengan diberi minum minuman 
keras, tidak akan berhasil). 
 

Analisis gramatikal: 

口を塞ぐ→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo fusagu termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”fusagu” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal: 

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah menyumpal mulut. Mulut 

berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan suatu hal kepada orang lain, 

sedangkan menyumpal berarti menutup dengan sumpal atau menyumbat agar 

sesuatu tidak keluar. Jadi menyumpal mulut mengandung pengertian menutup 

dengan sesuatu agar sesuatu hal tidak disampaikan kepada orang lain.  

Makna idiomatikal `Mengupayakan supaya orang lain tidak 

membocorkan rahasia. Terutama dengan memberikan uang dan barang`. Hal 

ini berarti bahwa seseorang berusaha agar rahasianya tidak tersebar luas 

dengan cara memberi uang dan barang sebagai sogokan. Kan’youku ini 

mengalami perluasan makna secara metonimi yang berdekatan secara waktu, 

karena menyumpal mulut merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

menyatakan tujuan berusaha agar orang lain tidak membocorkan rahasia. 

Kan’youku ini memiliki makna negatif. 

53. 口を割る (Kuchi wo waru). (hal. 164) 

Makna leksikal      : membagi mulut. 
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Makna idiomatikal: 警察などの取取調べで自白をする。 
Keisatsu nado no tori shirabe de jihaku wo suru. 
(Mengaku di penyelidikan kepolisian). 

 
Contoh kalimat    :「犯人は、事件の背後関係については口を割らない」 

Hannin wa, jiken no haigo kankei ni tsuite wa kuchi wo 
waranai. 
(Tersangka tidak mengakui tentang kronologis kejadian). 

 
Analisis gramatikal: 

口を割る→ N+ partikel を+ V-tran 

Kan’youku kuchi wo waru termasuk ke dalam doushi kan’youku yang 

terbentuk dari nomina ”kuchi” dan verba ”waru” yang dihubungkan dengan 

partikel ”wo”. 

Analisis hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal:  

Makna leksikal dari kan’youku ini adalah membagi mulut. Mulut 

berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, 

sedangkan membagi berarti memberikan sebagian untuk orang lain. Jadi 

membagi mulut pada kan’youku kuchi ga waru mengandung pengertian 

memberikan sebagian informasi kepada orang lain.  

Makna idiomatikal `mengaku di penyelidikan kepolisian`. Hal ini 

berarti bahwa seseorang yang memberikan pengakuan kepada kepolisian saat 

di interogasi tentang informasi suatu kejadian. Kan’youku kuchi ga waru 

mengalami perluasan makna secara metonimi yang berdekatan secara waktu, 

karena membagi mulut merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

memperoleh tujuan mendapatkan pengakuan atas suatu kejadian. Kan’youku 

ini memiliki makna positif.                                                                                                               
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dalam buku Sanseidou Kan’youku Benran karangan Kuramochi Yasuo dan 

Sakata Yukiko terdapat 53 kan’youku yang menggunakan kata kuchi dengan 

makna simbol kuchi antara lain pandai berbicara, banyak bicara, diam (bungkam), 

celaan, berkata, ikut campur (menyela), pengakuan, mengajak (penawaran 

pekerjaan), perundingan (kesepakatan), ceroboh, ketidakpuasan, keluhan, 

perantaraan, lebih rendah (mutunya), hukuman (dosa), gosip, omelan, memuji, 

pembicaraan, mengulang-ulang perkataan, omongan kasar, pandai berbicara dan 

menjaga sikap, bersikap pura-pura tidak tahu, menyimpan rahasia, 

mengungkapkan pikiran (sengaja dan tidak sengaja), menjadi topik pembicaraan, 

disuap, tidak mendapat rezeki, miskin, hal yang menyerupai mulut (sumbat botol), 

indera pengecap (makan, suka [rasa makanan dan minuman], mulut peka rasa baik 

buruk makanan). Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak kan’youku yang 

menggunakan kata kuchi antara lain untuk menyatakan “berbicara”. 

Klasifikasi kan’youku berdasarkan kelas kata yang mengikutinya menurut 

teori dalam penelitian Rahmah, maka hasil penelitian ini terdapat 43 doushi 

kan’youku, 8 keiyoushi kan’youku, dan 2 meishi kan’youku, yaitu: 

1) Doushi kanyouku: 口が奢る、口が掛かる、口が腐っても、口が肥え

る、口が過ぎる、口が酸っぱくなる、口がすべる、口が干上がる、

口が減らない、口が曲がる、口が回る、口から先に生まれる、口
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に合う、口にする、口に出す、口に出る、口に上る、口に任せる、

口の端に上る、口ほどにもない、口を合わせる、口を入れる、口

を掛ける、口をきく、口を切る、口を極めて、口を酸っぱくする、

口をすべらす、口を添える、口を揃える、口を出す、口を衝いて

出る、口を噤む、口を慎む、口を尖らせる、口を閉ざす、口を拭

う、口を糊する、口を挟む、口を開く、口を封じる、口を塞ぐ、

口を割る. 

2) Keiyoushi kanyouku: 口がうまい、口がうるさい、口が多い、口が

重い、口が堅い、口が軽い、口が寂しい、口が悪い. 

3) Meishi kanyouku: 口の下から、口も八丁手も八丁. 

Menurut teori Sutedi terdapat hubungan antara makna leksikal dan makna 

idiomatikal yang ditunjukkan dengan majas metafora, metonimi, dan sinekdoke. 

Dalam analisis makna kan’youku ini terdapat 17 majas metafora, 30 majas 

metonimi, dan 7 majas sinekdoke, yaitu: 

1) Metafora: 口がうるさい、口が軽い、口が寂しい、口が過ぎる、口

が回る、口に合う、口に出る、口に上る、口の端に上る、口も八

丁手も八丁、口を入れる、口を切る、口を揃える、口を噤む、口

を閉ざす、口を挟む、口を開く. 

2) Metonimi: 口がうまい、口が多い、口が奢る、口が重い、口が掛か

る、口が堅い、口が腐っても、口が肥える、口が酸っぱくなる、

口がすべる、口が干上がる、口が減らない、口から先に生まれる、
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口が悪い、口に出す、口の下から、口を合わせる、口を掛ける、

口をきく、口を切る、口を極めて、口を酸っぱくする、口をすべ

らす、口を出す、口を衝いて出る、口を拭う、口を糊する、口を

封じる、口を塞ぐ、口を割る. 

3) Sinekdoke: 口が曲がる、口にする、口に任せる、口ほどにもない、

口を添える、口を慎む、口を尖らせる. 

 

5.2 Saran 

Untuk lebih mudah pembelajar dalam memahami kan’youku, sebaiknya 

pembelajar mempelajari hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal 

yang muncul dari kan’youku tersebut dengan menggunakan majas metafora, 

metonimi, dan sinekdoke. 

Memfasilitasi mahasiswa dengan kamus ataupun buku-buku referensi 

tentang kan’youku yang bisa dipinjam di perpustakaan jurusan BSA Unnes. 

Dalam penelitian ini hanya menganalisis kan’youku dari maknanya saja, 

diharapkan ada penelitian berikutnya yang membahas tentang asal usul 

munculnya kan’youku tersebut dan juga menganalisis makna idiomatikalnya 

dengan memperhatikan unsur budaya dan kebiasaan masyarakat Jepang. Selain itu 

diharapkan juga ada penelitian berikutnya yang membahas padanannya dalam 

bahasa Indonesia. 
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