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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

 I don’t believe in failure. It is not failure if you enjoyed the process. 

(Oprah Winfrey) 

 Persiapan terakhir untuk masa depan adalah tugas terakhir dilakukan 

dengan sebaik-baiknya. (Macdonald) 

 Apabila kamu tidak dapat memberikan kebaikan kepada orang lain 

dengan kekayaanmu, berilah mereka dengan kebaikan dengan wajahmu 

yang berseri-seri, disertai akhlak baik. (Nabi Muhammad SAW) 
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6. Yang membaca karya ini. 
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SARI 

 

Malinda, Hannah Kory. 2015. Analisis Padanan Kanyouku„Kao‟ Dan Padanannya 

dalam Idiom Bahasa Indonesia. Skripsi. Jurusan Bahasa dan  Sastra 

Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Lispridona Diner, S.Pd., M.Pd.  

Kata kunci : kanyouku, kao, idiom, padanan. 

      Idiom dalam bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia banyak sekali 

ditemukan pada simbol anggota badan. Sebagai contohnya idiom yang 

menggunakan kata kao „muka‟. Kata „kao‟ dalam bahasa Jepang dan kata „muka‟ 

dalam bahasa Indonesia mempunyai bermacam-macam makna, tidak hanya 

diartikan sebagai wajah, tetapi bisa juga diartikan sebagai kehormatan seseorang.  

Hal ini menjadi kendala bagi pembelajar bahasa Jepang, karena baik kanyouku 

kao maupun idiom muka, tidak bisa di artikan secara makna leksikalnya saja. 

Ditambah lagi, makna kata kao dan muka telah mengalami perluasaan makna. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisa makna idiom yang 

menggunakan kata „kao‟ dan padanannya dengan idiom bahasa Indonesia  

khsusnya yang menggunakan kata „muka‟. 

      Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data pada 

penelitian ini adalah majalah dan koran Jepang. Obyek data dalam penelitian ini 

adalah kanyouku yang menggunakan kata „kao‟. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik pustaka, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis data 

yang menggunakan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). 

       Berdasarkan hasil penelitian ini, dari 15 kanyouku yang telah dibahas, makna 

idiomatikal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang khususnya yang 

menggunakan kata „muka‟ digunakan untuk menyatakan reputasi seseorang, harga 

diri seseorang, emosi seseorang, dan menyatakan kedatangan disuatu pertemuan 

hanya untuk sekedar basa-basi. Sedangkan, secara leksikal makna kata kao(muka) 

telah mengalami perluasaan, namun ada pula yang dapat diartikan atau dipahami 

secara leksikalnya saja. Dari 15 kanyouku terdapat 10 kanyouku yang memiliki 

padanan dalam bahasa Indonesia. Dari 10 kanyouku tersebut terdapat pula 

persamaan dan perbedaan. Persamaan kanyouku kao dengan padanan dalam 

bahasa Indonesia, ialah terletak pada makna idiomatikalnya dan majas, sedangkan 

perbedaan terletak pada makna leksikal dan majasnya.  
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1. Latar Belakang 

Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Ketika 

berkomunikasi, dalam menyampaikan sesuatu maksud tertentu terkadang 

seseorang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian 

secara langsung adalah mengungkapkan secara lugas dan jelas apa yang 

disampaikan. Sedangkan, secara tidak langsung contohnya kita bisa 

mengungkapkan maksud tertentu dengan menggunakan idiom. Idiom juga sering 

digunakan dalam kegiatan berkomunikasi masyarakat Jepang. Idiom  dalam 

bahasa Jepang disebut dengan kanyouku. 

Dalam bahasa Jepang, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, idiom yang 

merujuk kepada anggota badan banyak sekali ditemukan. Sebagai contohnya, 

idiom yang menggunakan kata muka “kao”. Kata „kao‟ dalam bahasa Jepang dan 

kata „muka‟ dalam bahasa Indonesia mempunyai bermacam-macam makna, tidak 

hanya diartikan sebagai wajah, tetapi bisa juga diartikan sebagai kehormatan 

seseorang.  Hal ini menjadi kendala bagi pembelajar bahasa Jepang, karena baik 
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kanyouku kao maupun idiom muka, tidak bisa di artikan secara makna leksikalnya 

saja. Ditambah lagi, makna kata kao dan muka telah mengalami perluasaan 

makna. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis idiom (kanyouku) yang 

menggunakan kata kao dan padanannya dalam bahasa Indonesia khususnya yang 

menggunakan kata „muka‟.  

2. Landasan Teori 

2.1. Teori Semantik 

Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi 

tentang makna (arti, Inggris: meaning). Menurut Verhaar (2006:385), semantik 

adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. 

2.2. Teori Frase 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:399), frase adalah gabungan 

dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif. Momiyama dalam Sutedi 

(2009:95) membagi jenis frase dalam bahasa Jepang berdasarkan pada maknanya 

menjadi tiga macam, yaitu: 

i) Futsuu no ku, frase biasa, makna keseluruhannya bisa diketahui dari setiap 

kata yang membentuk frase/klausa tersebut, sebagian kata dari frase dapat 

diubah dengan kata yang lain secara bebas. 

ii) Rengo, frase/klausa yang makna keseluruhannya dapat diketahui dari makna 

setiap kata yang menyusun frase/klausa tersebut, tetapi setiap kata tersebut 

tidak bisa diganti dengan kata yang lainnya meskipun sebagai sinonimnya. 

iii) Kanyouku, frase/klausa yang hanya memiliki makna idiomatikal saja, tidak 

dapat dipahami dari setiap makna yang membentuk frase tersebut. 
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2.3. Pengertian makna 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1993:619) kata makna 

diartikan: (i) arti: ia memperhatikan makna setiap kata yang terdapat dalam tulisan 

kuno itu, (ii) maksud pembicara atau penulis, (iii) pengertian yang diberikan 

kepada suatu bentuk kebahasaan. 

2.4. Jenis Makna 

Menurut Chaer (2007:289-296) jenis-jenis makna dalam bahasa Indonesia 

bila dilihat dari segi atau pandangan yang berbeda terdiri dari 1) Makna leksikal, 

2) Makna gramatikal, 3) Makna referensial, 4) Makna nonreferensial, 5) Makna 

denotatif, 6) Makna konotatif, 7) Makna konseptual, 8) Makna asosiatif, 9) Makna 

kata, 10) Makna istilah, 11) Makna idiom, 12) Makna peribahasa. 

2.5. Makna kata muka 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:934), muka memiliki makna : 

a. Bagian depan kepala, dari dahi atas sampai ke dagu dan antara telinga yang 

satu dengan telinga yang lain. 

b. Wajah, air muka, rupa muka. 

c. Orang. 

d. Bagian luar sebelah depan, depan, hadapan. 

e. Sisi bagian (sebelah depan). 

f. Halaman (buku), pagina. 

g. Bidang datar di atas suatu benda (air, laut, bumi, dansebagainya), permukaan. 

h. Yang dahulu, yang terdahulu. 

i. Yang akan datang. 
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2.6. Makna kata kao 

Menurut Matsumura (1998:215) kao memiliki beberapa makna.Berikut ini 

adalah beberapa makna dari kao, yaitu :  

a. Bagian depan kepala yang terdiri dari mata, hidung, mulut dan lain-lain. 

b. Tampang muka. Paras, roman muka.  

c. Air muka. Raut muka. Ekspresi muka. Muka-muka. 

d. Permukaan atau bagian luar benda. Muka.  

e. Mewakili benda.  

f. Harga diri. Kehormatan, nama baik.  

g. Hal yang paling mudah diketahui orang. Kepercayaan. 

2.7. Idiom dalam Bahasa Jepang 

Kanyouku dalam bahasa Indonesia disebut dengan idiom. Pengertian idiom 

atau kanyouku menurut beberapa pakar, yaitu: 

 Menurut Keraf (2009:109), idiom adalah pola-pola struktural yang 

menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum, biasanya berbentuk 

frase. sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau secara 

gramatikal, dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya. 

 Menurut Kuramochi (1998) Kanyouku adalah dua buah kata atau lebih yang 

penggabungannya sudah ditetapkan, tetapi kita tidak bisa begitu saja bisa 

memahami makna penggabungan kata tersebut hanya dengan melihat arti 

dari tiap kata yang digabungkan, karena kanyouku mengungkapkan makna 

yang berbeda. 
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2.8. Fungsi Kanyouku 

Dari beberapa pakar dapat diambil kesimpulan bahwa kanyouku digunakan 

untuk mengungkapkan maksud secara langsung dengan memakai bahasa yang 

halus dan membubuhi rasa tuturan untuk menunjukkan kekayaan ragam 

pengungkapan bahasa.  

2.9. Deskripsi Hubungan Antarmakna Dalam Kanyouku 

Mendeskripsikan kanyouku yang mempunyai dua makna (secara leksikal dan 

idiomatikal) dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga jenis majas atau gaya 

bahasa (hiyu), yaitu metafora (inyu), metonimi (kanyu), dan sinekdoke (teiyu). 

2.10. Majas 

Majas sangat beraneka ragam, tetapi dalam penelitian ini, penulis merujuk 

pada batasan yang dikemukakan oleh Momiyama dalam Sutedi (2008:151) yaitu 

metafora, metonimi dan sinekdoke. 

1. Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal 

atau perkara, dengan cara mengungkapkannya dengan hal atau perkara lain, 

berdasarkan pada sifat kemiripan atau kesamaannya. 

2. Metonimi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu 

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

dan waktu. 

3. Sinekdoke adalah gaya bahasa 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. 
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3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan tentang makna kanyouku yang menggunakan kata kao kemudian 

menganalisis persamaan dan perbedaannya dengan idiom bahasa Indonesia 

khusunya yang menggunakan kata „muka‟. Sumber data yang digunakan adalah 

majalah dan koran Jepang, yaitu majalah The Monthly Nihonggo, Asahi Shinbun, 

Hippon Housou Kyoukai dan Mainichi. Obyek data dalam penelitian ini adalah 

kanyouku yang menggunakan kata „kao‟. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik pustaka, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Pilah Unsur 

Penentu (PUP). Langkah-langkah penelitian: 

1) Mencari kanyouku yang menggunakan kata „kao‟. 

2) Mencari idiom bahasa Indonesia yang menggunakan kata „muka‟. 

3) Membuat kartu data. 

4) Menganalisis makna leksikal dan makna idiomatikal dari kanyouku tersebut. 

5) Menganalisis hubungan antara makna idiomatikal dan makna leksikal dari 

kanyouku tersebut. 

6) Mencari padanannya dalam idiom bahasa Indonesia dan menganalisis 

persamaan dan perbedaannya. 

7) Menyimpulkan hasil analisis. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis, kanyouku kao yang terdapat dalam majalah The 

Monthly Nihongo tahun 2003 berjumlah dua kanyouku, dan kanyouku yang 

terdapat dalam Koran Nippon Housou Kyoukai berjumlah lima kanyouku, Asahi 

Shinbun berjumlah lima kanyouku, dan  Mainichi berjumlah tiga kanyouku. 

Kanyouku–kanyouku tersebut adalah sebagai berikut: (1) 顔を曇らせる、(2) 目

を売る、(3) 目を出す、 (4)顔が立つ、(5)顔を立てる、(6)浮かない顔をす

る、(7)顔を合わせる、(8)顔をほころばせる、(9)顔に出る、(10)顔から火

が出る、(11)顔を見せる、 (12)顔に泥を塗る、(13)顔が売れる、(14)顔が広

い、(15)顔向けができない。 

Dari 15 kanyouku tersebut, enam kanyouku yang mempunyai padanan dalam 

idiom bahasa Indonesia yang menggunakan kata „muka‟, antara lain „kao o 

kumoraseru‟ mempunyai padanan dengan „bermuka suram‟, „ukanai kao o suru‟ 

mempunyai padanan dengan „muka jatuh ke tanah‟, „kao kara hi ga deru‟ 

mempunyai padanan dengan „merah muka‟, „kao muke ga dekinai‟ mempunyai 

padanan dengan „kehilangan muka‟, „kao o hokorobaseru‟ mempunyai padanan 

dengan „berkilat muka‟, „kao o uru‟ mempunyai padanan dengan „jual muka‟. 

Kemudian, empat kanyouku yang mempunyai padanan namun tidak menggunakan 

kata kata „muka‟ ialah „kao ni doro o nuru‟ mempunyai padanan dengan 

„membuang nama‟, „kao o dasu‟ mempunyai padanan dengan „mencemarkan 

kaki‟, „kao o miseru‟ mempunyai padanan dengan „ujung hidung‟, dan „kao ga 

ureru‟ mempunyai padanan dengan „mendapat nama‟. 
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5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari 15 kanyouku yang telah dibahas, makna 

idiomatikal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang khususnya yang 

menggunakan kata „muka‟ digunakan untuk menyatakan reputasi seseorang, harga 

diri seseorang, emosi seseorang, dan menyatakan kedatangan disuatu pertemuan 

hanya untuk sekedar basa-basi. Sedangkan, secara leksikal makna kata kao(muka) 

telah mengalami perluasaan, namun ada pula yang dapat diartikan atau dipahami 

secara leksikalnya saja. Dari 15 kanyouku terdapat 10 kanyouku yang memiliki 

padanan dalam bahasa Indonesia. Dari 10 kanyouku tersebut terdapat pula 

persamaan dan perbedaan. Persamaan kanyouku kao dengan padanan dalam 

bahasa Indonesia, ialah terletak pada makna idiomatikalnya dan majas, sedangkan 

perbedaan terletak pada makna leksikal dan majasnya.  
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まとめ 

ハナ．コリ．マリンダ 

 

１． 問題の背景 

一般的に言語の機能は通信するとして使うことである。通信するとき

に、話者は直接や間接で一言を伝える。直接で伝えることは相手に伝えた

いことを直接や明確で伝えることである。いっぽう、間接で伝えることは

相手に慣用句で伝えたいことを伝えることである。日本の社会でも慣用句

は良く使われている。「Ｉｄｉｏｍ」という言葉は日本語で「慣用句」と

言う。 

インドネシア語と同じ、日本語では体のパートについての慣用句が多

くある。たとえば、「顔」についての慣用句である。日本語やインドネシ

ア語でも『顔』についての慣用句が多くあるので、この研究では「顔」に

ついての日本語の慣用句とのインドネシアの慣用句を分析する。 

２． 基礎的な理論 

2.1  意味論の理論 

意味論というのは特別な言葉であり、意味の研究を指ししているこ

とである。Ｖｅｒｈａａｒ（2006：385）によると意味論というのは意味

を研究スルの言語学のブランチである。 
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2.2 句の理論 

 インドネシア語の大辞典（２００８：３９９）には句というのは二

つ以上の単語を組み合わせると書いてある。Ｓｕｔｅｄｉ（２００９：９

５） は籾山（２００２）を引用し、「意味によって日本語の句の種類は

三つあり、１」 普通の句、２）連語、３）慣用句と述べている。 

2.3 意味の定義 

インドネシア語の大辞典（１９９３：６１９）では 意味の定義は

三つあり、１」その人は古文の中で各単語の意を注意する、２」話人や作

家の意図、３」言語形に与えられた意味。 

2.4 意味の種類 

Chaer（２００７：２８９－２９６）によれば、意味の種類は次の

通りである 

１」字義通りの意味、２」文法的な意味、３」参照の意味、４」非参照の

意味、５」外延の意味、６」含蓄の意味、７」概念の意味、８」連想の意

味、９」単語の意味、１０」用語の意味 １１」慣用句的な意味、 

１２」ことわざの意味 

2.5 「ｍｕｋａ」の意味 

『KBBI』の辞書（２０１３：９３４）では「muka」の意味は 

１」頭部の前面、２」表情、顔色、顔つき、３」人、４」前の外側、前、 

５」部分の側、６」表面の上（水や海や地球など）、６」以前、７」未来 
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2.6 顔の意味 

松村（１９９８：２１５）によると、「顔」の意味は 

１」 頭部の前面、まあ、目、鼻、口、などある方の惻、２」顔立ち、貌 

３」顔色、顔つき、表情、４」物の表面、５」代表するもの、６」面目、

７」人によく知られていること、信用のあることと述べている。 

2.7 日本語の慣用句 

慣用句はインドネシア語で「Ｉｄｉｏｍ」と言う。イディオム（慣

用句）の意味は次の通りである。 

『KBBI』の辞書（２０１３）では、イディオムはその意味構造は要

素の組み合わせの意味と同じではない P.517」と説明している。 

松村（１９９８）は「慣用句というのは二つ以上の単語が結びつき、

全体として特定の意味を表す言い方」と述べている。 

2.8 慣用句の機能 

専門家の理論によって、慣用句の機能は話の多様性や微妙な言語をで

直接に意図を説明する。 

2.9 慣用句意味の関連の説明 

 二つの意味があり、慣用句を説明するのは 三つ比喩が使える。 

3．研究の方法 

 本研究では、質的な記述を使用した。研究のデータは The Monthly 

Nihongo （雑誌）, Asahi Shinbun, Nippon Housou Kyoukai, Mainichi
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である。対象は「顔」を使っている慣用句である。データの収集方法は図

書的であり、データの分析の手法は Pilah Unsur Penentu (PUP) である。 

研究の方法は次の手順ですすめた。 

１.「顔」を使う慣用句を調べた。 

２．インドネシア語における「muka」を使うイディオムを調べた。 

３．データカードを作った。 

４．顔」を使う慣用句の字義通りの意味と慣用句的な意味を分析した。 

５．字義通りの意味と慣用句的な意味の関係を探した。 

６．インドネシア語で慣用句の同等を探して、平等と違いを分析した。 

７．分析の結果を結論をする。 

４．分析の結果 

分析に基づく２００３年にリリースされたＴｈｅ ｍｏｎｔｈｌｙ 

ｎｉｈｏｎｇｏという雑誌に慣用句の例文が二つあり、Ｎｉｐｐｏｎ Ｈ

ｏｕｓｏｕ Ｋｙｏｕｋａｉという新聞に慣用句例文が五つあり、朝日新

聞に慣用句の例文が五つあり、「毎日」という新聞に慣用句の例文が三つ

ある。その集めた慣用句は、（１）顔を曇らせる、（２）顔を売る、

（３）顔を出す、（４）顔が立つ、（５）顔を立てる、（６）浮かない顔

をする、（７）顔を合わせう、（８）顔をほころばせる、（９）顔に出る、
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（１０）顔から火が出る、（１１）顔が利く、（１２）顔に泥を塗る、

（１３）顔が売れる、（１４）顔が広い、（１５）顔向けができない。 

１５の慣用句の中で、四つの慣用は日本語の『顔』という慣用の意味

やインドネシア語の『顔』という慣用句の意味が同じである。その慣用句

の例文は、『顔を曇らせる』という日本語慣用句は「Ｂｅｒｍｕｋａ ｓ

ｕｒａｍ」というインドネシア語の慣用句に意味が同じであり、『浮かな

い顔をする』という日本語慣用句は「Ｍｕｋａ ｊａｔｕｈ ｋｅ ｔａ

ｎａｈ］というインドネシア語の慣用句に意味が同じであり、『顔から火

が出る』という日本語の慣用句は「Ｍｅｒａｈ ｍｕｋａ」というインド

ネシア語の慣用句に意味が同じであり、『顔向けができない』という日本

語の慣用句は『Ｋｅｈｉｌａｎｇａｎ ｍｕｋａ］というインドネシア語

の慣用句に意味が同じである。それに、一つの日本語の慣用句はインドネ

シア語の慣用句の中で同じの慣用句があるが、そのインドネシア語の慣用

句は『顔』ではありません、それは、『顔に泥を塗る』という日本語の慣

用句や『Ｍｅｍｂｕａｎｇ ｎａｍａ］というインドネシア語の慣用句で

ある。 

５．結論 

  論議された１５慣用句の研究の結果をもとにして、『顔』の単語に限

って慣用句とインドネシア語のイディオムの慣用句的な意味は名声や面目

や感情や儀礼的に会合に出たりするのを表明するため。さて、字義通り的
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に顔「Ｍｕｋａ」の意味がもっと広い。しかし、字義通り的な意味だけで

知られているのもある。１５慣用句からインドネシア語のイディオムと多

義語をもっている慣用句のは１０慣用句である。その慣用句は方程式や違

うがある。慣用句「顔」とインドネシア語のイディオムの方程式は慣用句

的な意味や比喩ですが違うものは字義通りの意味や比喩である。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Idiom merupakan perkataan atau kelompok kata yang maknanya tidak sama 

dengan gabungan makna unsurnya. Penggunaan idiom ini dimaksudkan untuk 

memperhalus ucapan dan mempersingkat ucapan. Saat berkomunikasi dalam 

menyampaikan pesan, maksud, gagasan, ide kepada lawan bicara bisa dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian secara langsung adalah 

mengungkapkan secara lugas dan jelas apa yang disampaikan. Sedangkan, secara 

tidak langsung contohnya kita bisa mengungkapkan maksud tertentu dengan 

menggunakan idiom. Berkomunikasi secara tidak langsung yang dimaksud ialah 

ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu dengan tidak mengungkapkannya 

secara langsung sesuai dengan kenyataannya, tetapi tetap mewakili makna yang 

ingin diutarakan. Misalnya, pada kalimat “orang yang bermuka dua tak baik 

dibawa berkawan”. 

Kesamaan pun dimiliki pada masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang 

terkenal dengan sopan-santun dan kecenderungan berbasa-basi. Sehingga dalam 

penyampaian maksud masyarakat Jepang sering menyampaikannya menggunakan 

ungkapan-ungkapan. Ungkapan tersebut digunakan, salah satunya agar lawan 

bicara tidak mudah tersinggung dan tetap saling menghormati. Ungkapan atau 

idiom tersebut dikenal sebagai kanyouku. Kanyouku selain terdapat dalam 

percakapan sehari-hari, terdapat pula di komik, novel, koran, lagu-lagu berbahasa 



2 

 
 

Jepang, dan lain-lain. seperti yang diuangkapkan oleh Muneo (1992:i) sebagai 

berikut : 

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る。そ

れはたいてい短い言葉だが、時と所に合わせて適切で使うことによ

って、文章や会話の表現が生き生きと豊かなものになる。 

 

Kanyouku wa watashitachi no nichijou no kaiwa ya bunshou no naka de 

kazuooku  tsukawarete iru. Sore wa taitei mijikai kotoba da ga, toki to 

tokoro ni awasete tekisetsu de tsukau koto ni yotte, bunshou ya kaiwa no 

hyougen ga ikiiki to yutakana mono ni naru.  

“Kanyouku banyak sekali digunakan dalam kalimat dan percakapan sehari-

hari. Biasanya berupa kata-kata pendek, tetapi apabila digunakan sesuai 

dengan waktu dan tempat dapat memperkaya bahasa dan makna ungkapan 

akan semakin beragam”. 

 

Kanyouku merupakan frase yang memiliki makna idiomatikalnya saja, dan 

setiap kata atau frase tidak dapat diartikan sendiri-sendiri.  Oleh sebab itu, bagi 

pembelajar bahasa Jepang pengetahuan tentang kanyouku sangat penting. Selain 

menambah kekayaan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang, tetapi 

juga memberikan pemahaman bahwa, kanyouku tidak di artikan secara leksikal. 

Misalnya, pada kalimat : 

おめでただそうですねと言うと、彼女は顔に紅葉を散らして、「は

い」と答えた。 

 

omedeta da sou desu ne to iu to, kanojo wa kao ni momiji wo chirashite, 

“hai” to kotaeta.  

 

saat diberi ucapan selamat, dengan malu seperti daun momiji berguguran 

di wajahnya ia menjawab “iya”. 

 

Pada kalimat di atas, terdapat kanyouku 顔に紅葉を散らす (kao ni momiji 

o chirasu) yang secara makna leksikal atau makna sebenarnya diartikan daun 
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momiji berguguran di wajah. Namun tidak dalam kanyouku. Penggunaan 

kanyouku 顔に紅葉を散らす (kao ni momiji o chirasu) memiliki makna 

idiomatikal ”malu”. Bagi pembelajar bahasa Jepang pemahaman makna kanyouku 

seringkali menjadi kendala, karena maknanya yang tidak bisa diartikan secara 

leksikal. Hal ini disebabkan karena gabungan kata yang digunakan dalam sebuah 

kanyouku berbeda dengan makna leksikalnya. Sehingga tidak bisa dipahami hanya 

dengan melihat makna setiap kata-kata yang terdapat pada idiom tersebut, 

melainkan membutuhkan pemahaman untuk dapat mengetahui makna dan 

penggunaan dari kanyouku tersebut. Kemudian, dalam berkomunikasi, masyarakat 

Jepang pun banyak yang menggunakan kanyouku. Sedangkan, bagi pembelajar 

bahasa asing bahasa Jepang dalam kegiatan belajar mengajar kanyouku tidak di 

pelajari secara khusus baik formal dan informal. Oleh karena itu tidak banyak 

pembelajar bahasa asing bahasa Jepang yang mengetahui kanyouku secara lebih 

dalam 

Kanyouku dalam bahasa Jepang, terdiri dari berbagai macam unsur, yakni 

unsur anggota tubuh, unsur alam, unsur hewan, unsur warna dan lain-lain. 

Kanyouku yang banyak dijumpai dalam masyarakat Jepang adalah kanyouku 

tentang anggota tubuh. Sama halnya, pada idiom dalam bahasa Indonesia. Idiom 

yang paling banyak adalah idiom tentang anggota tubuh. Menurut Tarigan 

(1986:206) hal itu dikarenakan, mula-mula dan yang paling menarik hati manusia 

adalah benda-benda, hal-hal, kejadian-kejadian yang dekat dengan dirinya. Itulah 

sebabnya, unsur-unsur anggota tubuhlah yang paling sering dimanfaatkan. 

Sebagai contohnya, idiom dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata muka 
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adalah “(ber)muka tembok” (tidak tahu malu), muka manis (wajah yang 

menyenangkan), “(ber)muka dua” (tidak jujur), dan lain-lain. Contoh idiom dalam 

bahasa Jepang yang menggunakan kata kao adalah “kao o awaseru” (bertanding), 

“kao ni doro o nuru” (menodai nama baik orang lain), “kao kara hi ga deru” 

(malu) dan lain-lain. 

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis kanyouku yang menggunakan 

kata kao yang bermakna “muka”, karena dalam bahasa Indonesia kata “muka” 

tersebut bermacam-macam makna, misalnya bermakna wajah (makna sebenarnya) 

dalam ungkapan “muka memerah”, berbeda dengan muka dalam ungkapan 

“kehilangan muka” yang berarti malu, namanya menjadi jelek (makna kata 

“muka” sudah mengalami perluasan). 

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis makna kanyouku yang 

menggunakan kata kao dan padanannya dalam idiom bahasa Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka   rumusan 

masalahnya ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana makna leksikal dan idiomatikal kanyouku yang menggunakan kata 

kao dan idiom dalam bahasa Indonesia. 

2. Bagaimana padanannya dalam idiom bahasa Indonesia. 

3. Apa persamaan dan perbedaan makna dan majas dalam kanyouku kao dan 

idiom bahasa Indonesia. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui makna  kanyouku yang menggunakan kata kao.  

2. Untuk mengetahui padanannya dalam bahasa Indonesia. 

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan makna dan majas antara  

kanyouku kao dan idiom bahasa Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun 

secara praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Teoretis : Memberikan pengetahuan kepada pembaca, khususnya pembelajar 

bahasa Jepang dalam memahami kanyouku. 

2. Praktis : Memberikan masukan bagi para dosen bahasa Jepang dan mahasiswa 

bahasa Jepang dalam mempelajari kanyouku yang ditemui dalam mata 

perkuliahan seperti dokkai. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini di bagi menjadi tiga bagian yakni bagian awal, 

bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, 

halaman pengesahan, pernyataan, motto, dan persembahan, prakata, sari, daftar 

isi, dan lampiran. Bagian inti skripsi terdiri atas lima bab yaitu : 

 Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar balakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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 Bab II berisi landasan teori yang menyajikan uraian tentang tinjauan pustaka, 

teori semantik, teori frase, pengertian makna, pengertian idiom dalam bahasa 

Jepang, fungsi kanyouku,  deskripsi hubungan antar makna dalam kanyouku, 

dan majas. 

 Bab III berisi metode penelitian yang berisi tentang pendekatan penelitian, 

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

 Bab IV analisis data yakni menyajikan kanyouku yang menggunakan kata 

kao dan idiom dalam bahasa Indonesia yang ada dalam sumber data, 

menganalisis kanyouku kao bahasa Jepang dan padanannya dalam bahasa 

Indonesia khususnya muka secara leksikal dan idiomatikal. Kemudian, 

menganilisis persamaan dan perbedaan dari kanyouku kao dan idiom bahasa 

Indonesia khususnya muka. 

 Bab V berisi simpulan dan saran. 

 Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang kanyouku cukup banyak. Beberapa hasil penelitian 

mengenai kanyouku telah ada yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ika Setyowati 

(2013) yang meneliti tentang kanyouku kao. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah penelitiannya hanya meneliti makna simbol dari kanyouku 

kao. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menganilisis padanannya dengan 

idiom bahasa Indonesia. 

Penelitian tentang kanyouku yang serupa dengan penelitian ini ialah 

penelitian yang dilakukan oleh Febrina Nurmalasari (2014). Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data yang digunakan pada penelitian 

Febrina merujuk pada novel Jepang yaitu novel kokoro, sedangkan pada 

penelitian ini data di ambil dari majalah Jepang dan koran Jepang. Selain itu pada 

penelitian Febrina, kanyouku yang analisis yakni anggota tubuh(umum), 

sedangkan pada penelitian ini menganalisis kao(khusus). 

2.2. Teori semantik 

Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada 

studi tentang makna (arti, Inggris: meaning). Istilah ini merupakan istilah baru 

dalam bahasa Inggris dan baru muncul dan diperkenalkan melalui organisasi 
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filologi Amerika (American Philological Association) tahun 1894 yang judulnya 

Reflected Meanings a Point in Semantics (Pateda, 2001:2-3). 

Lehrer dalam Pateda (2001:6) mengatakan bahwa semantik adalah studi 

tentang makna. Definisi yang sama dikemukakan pula oleh Verhaar (2006:385), 

yang mengatakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau 

makna. Berdasarkan teori-teori yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa semantik adalah subdisipin linguistik yang membicarakan makna. Dengan 

kata lain semantik berobjekkan makna. 

2.3. Teori Frase 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:399), frase adalah gabungan 

kata atau lebih yang bersifat nonprediktif (misal, gunung tinggi disebut frase 

karena merupakan konstruktif nonpredikatif). Konsruktif nonpredikatif berarrti 

hubungan antara kedua unsur yang membentuk frase itu tidak berstruktur subjek-

predikat atau berstruktur predikat-objek. Oleh karena itu kontruksi seperti adik 

mandi dan menjual sepeda bukan frase tetapi kontruksi kamar mandi dan bukan 

sepeda adalah frase (Chaer, 1994:223). 

Menurut Sutedi (2009:94), dilihat dari strukturnya frase atau klausa bahasa 

Jepang terdiri dari perpaduan dua kata atau lebih, yang jenisnya berbeda-beda 

seperti: utsukushii keshiki (pemandangan indah) merupakan perpaduan dari 

adjektiva dan nomina; totemo utsukushii (sangat indah) perpaduan dari adverbia 

dan adjektiva; Yukiko no tomodachi (teman Yukiko) perpaduan dari nomina dan 

nomina; koohii o nomu (minum kopi) perpaduan dari nomina, partikel dan verba; 

yukkuri aruku (berjalan perlahan) perpaduan dari adverbia dan verba; totemo 
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yukkuri (sangat lamban) perpaduan dari adverbial dan adverbial, dan masih 

banyak perpaduan yang lainnya. 

Dilihat dari maknanya dalam suatu frase atau klausa ada yang mengandung 

makna secara leksikal, sesuai dengan arti kata tersebut, ada pula yang 

mengandung makna secara idiomatikal saja, tidak dapat dijelaskan secara leksikal, 

dan ada yang mengandung makna kedua-duanya. Misalnya gohan o taberu 

(makan nasi) hanya mengandung makna leksikalnya saja, hara ga tatsu (perut 

berdiri= marah) hanya mengandung makna ideomatikalnya saja sedangkan untuk 

frase ashi o arau dapat kedua-duanya yaitu bermakna mencuci kaki secara leksikal 

dan menghentikan kegiatan yang tidak baik secara idiomatikalnya (Sutedi, 

2009:95). 

Momiyama dalam Sutedi (2009:95) membagi frase dalam bahasa Jepang 

berdasarkan pada maknanya menjadi tiga jenis, yaitu: futsuu no ku, rengo, dan 

kanyouku. Pertama, futsuu no ku adalah frase biasa, terdiri dari dua kata atau lebih, 

makna keseluruhannya bisa diketahui dengan cara memahami makna dari setiap 

kata yang membentuk frase/klausa tersebut, sebagian dari kata yang membentuk 

frase atau klausa tersebut bisa diubah dengan yang lainnya secara bebas. Misalnya, 

dari frase utsukushii hana (bunga yang indah) bisa dibuat frase kireina hana. 

Rengo adalah frase/klausa yaang makna keseluruhannya dapat diketahui dari 

makna setiap kata yang menyusun frase/klausa tersebut, tetapi setiap kata tersebut 

tidak bisa diganti dengan kata yang lainnya meskipun sebagai sinonimnya. 

Misalnya, pada frase/klausa yakusoku o yaburu (ingkar janji) tidak bisa diganti 

dengan yakusoku o kowasu atau yakusoku o kuzusu, meskipun verba yaburu, 
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kowasu, dan kuzusu bersinonim. Kanyouku adalah frase/klausa yang hanya 

memiliki makna idiomatikal saja, makna tersebut tidak dapat dipahami meskipun 

kita mengetahui makna setiap kata yang membentuk frase atau klausa tersebut.  

2.4. Pengertian Makna 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:619) kata makna diartikan: (i) 

arti: ia memperhatikan makna setiap kata yang terdapat dalam tulisan kuno itu, (ii) 

maksud pembicara atau penulis, (iii) pengertian yang diberikan kepada suatu 

bentuk kebahasaan. Kemudian, ada tiga hal yang dicobajelaskan oleh para filsuf 

dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna. Kempson dalam 

Pateda (2001:79) ketiga hal itu, yakni (i) menjelaskan makna kata secara alamiah, 

(ii) mendeskripsikan  kalimat secara alamiah, dan (iii) menjelaskan makna dalam 

proses komunikasi. Dalam hubungan ini Kempson berpendapat untuk menjelaskan 

istilah makna harus dilihat dari segi (i) kata; (ii) kalimat; dan (iii) apa yang 

dibutuhkan oleh pembicara untuk berkomunikasi. 

Istilah makna meskipun membingungkan, sebenarnya lebih dekat dengan 

kata. Sering kita berkata, apa artinya kata ini, apakah artinya kalimat ini ? Kalau 

seseorang berkata “Saya akan berangkat,” itu berarti bahwa ia siap berjalan, siap 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas pindah, pindah dari satu tempat ke tempat 

yang lain, dengan jalan melaksanakan kegiatan berjalan.   

2.5. Jenis-jenis Makna  

Bahasa digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan dalam kehidupan 

bermasyarakat, maka makna bahasa itupun menjadi bermacam-macam bila dilihat 
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dari segi atau pandangan yang berbeda. Menurut Chaer (2007 : 289-296) ada 

beberapa jenis makna, antara lain:  

2.5.1 Makna Leksikal 

Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan 

hasil observasi indera kita, makna apa adanya, atau makna yang ada didalam 

kamus. Misalnya kata “kuda”, memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki 

empat yang biasa dikendarai, “pensil” bermakna leksikal sejenis alat tulis yang 

terbuat dari kayu dan arang.  

2.5.2 Makna Gramatikal 

Makna gramatikal adalah makna yang hadir akibat adanya proses 

gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi dan proses komposisi. 

Umpamanya, dalam proses afiksasi perfiks ber- dengan dasar baju melahirkan 

makna garamatikal „mengenakan atau memakai baju‟; dengan dasar kuda 

melahirkan makna gramatikal „mengendarai kuda‟. Contoh lain, proses 

komposisi dasar sate dengan dasar ayam melahirkan makna gramatikal „bahan‟; 

dengan dasar Madura melahirkan makna gramatikal „asal‟; dengan dasar 

lontong melahirkan makna gramatikal „bercampur‟; dan dengan kata Pak Kumis 

(nama pedagang yang sate yang terkenal di Jakarta) melahirkan makna 

gramatikal „buatan‟. 

Makna gramatikal juga sering 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 



12 

 
 

bisa juga disebut makna struktural, karena proses dan satuan-satuan gramatikal 

itu selalu berkenaan dengan struktur kebahasaan. 

2.5.3 Makna Referensial 

Makna Referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan 

kenyataan atau memiliki referen (acuan), makna referensial dapat disebut juga 

makna kognitif, karena memiliki acuan. Dalam makna ini memiliki hubungan 

dengan konsep mengenai sesuatu yang telah disepakati bersama (oleh 

masyarakat bahasa), seperti meja dan kursi yang bermakna referensial karena 

keduanya mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut 

”meja” dan ”kursi”. Contoh lain, kata-kata seperti kuda, merah dan gambar 

adalah termasuk kata-kata bermakna referensial karena ada acuannya dalam 

dunia nyata. Sebaliknya kata-kata seperti dan, atau, dan karena adalah termasuk 

kata-kata yang tidak bermakna ferensial, karena kata-kata itu tidak mempunyai 

referens. 

2.5.4 Makna Nonreferensial 

Makna nonreferensial adalah sebuah kata yang tidak mempunyai referen 

(acuan). Seperti kata preposisi dan konjungsi, juga kata tugas lainnya. Dalam 

hal ini kata preposisi dan konjungsi serta kata tugas lainnya hanya memiliki 

fungsi atau tugas tapi tidak memiliki makna. Berkenaan dengan bahasan ini ada 

sejumlah kata yang disebut kata-kata deiktis. Kata-kata deiktis yaitu kata yang 

acuannya tidak menetap pada satu maujud, melainkan dapat berpindah dari 

maujud yang satu kepada maujud yang lain. Yang termasuk kata-



13 

 
 

kata deiktis yaitu: dia, saya, kamu, di sini, di sana, di situ, sekarang, besok, 

nanti, ini, itu. 

Contoh lain referen kata di sini dalam ketiga kalimat berikut 

(a)    Tadi dia duduk di sini 

(b)   ”Hujan terjadi hampir setiap hari di sini”, kata walikota Bogor. 

(c)    Di sini, di Indonesia, hal seperti itu sering terjadi. 

Pada kalimat (a) kata di sini menunjukan tempat tertentu yang sempit 

sekali. Mungkin bisa dimaksudkan sebuah bangku, atau hanya pada sepotong 

tempat dari sebuah bangku. Pada kalimat (b) di sini menunjuk pada sebuah 

tempat yang lebih luas yaitu kota Bogor. Sedangkan pada kalimat (c) di 

sini merujuk pada daerah yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari 

ketiga macam contoh diatas referennya tidak sama oleh karena itu disebut 

makna nonreferensial. 

2.5.5  Makna Denotatif 

Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya 

yang dimiliki oleh sebuah leksem.  Jadi, makna denotatif ini sebenarnya sama 

dengan makna leksikal. Kata yang mengandung makna denotatif mudah 

dipahami karena tidak mengandung makna yang rancu walaupun masih bersifat 

umum. Makna yang bersifat umum ini maksudnya adalah makna yang telah 

diketahui secara jelas oleh semua orang. Misalnya kata kurus bermakna 

denotatif “keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran yang normal”. 

Kata rombongan bermakna denotatif “sekumpulan orang yang mengelompok 

menjadi satu kesatuan”.  Masih banyak contoh kata-kata lain yang mengandung 
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makna denotatif selama kata itu tidak disertai dengan kata lain yang dapat 

membentuk makna yang berbeda seperti contoh kata wanita yang makna 

denotasinya adalah seorang perempuan dan bukan laki-laki. Namun bila kata 

wanita disertai dengan kata malam (wanita malam) maka akan menghasilkan 

makna lain yaitu wanita yang dikonotasikan sebagai wanita nakal. 

2.5.6 Makna Konotatif 

Makna konotatif adalah makna lain yang “ditambahkan” pada makna 

denotatif tadi yang berhubungan dengan “nilai rasa” baik positif maupun negatif 

dari orang orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Jika 

tidak memiliki nilai rasa maka dikatakan tidak memiliki konotasi, tetapi dapat 

juga disebut berkonotasi netral. Sebagai contoh, kata kurus berkonotasi netral, 

artinya, tidak memiliki nilai rasa yang mengenakkan. Tetapi kata ramping, yang 

sebenarnya bersinonim dengan kata kurus itu memiliki konotasi positif  nilai 

rasa yang mengenakkan; orang akan senang jika dikatakan ramping. Sebaliknya, 

kata kerempeng, yang sebenarnya juga bersinonim dengan kata kurus dan 

ramping itu, mempunyai konotasi negatif, nilai rasa yang tidak mengenakkan; 

orang akan merasa tidak enak jika dikatakan tubuhnya kerempeng. 

Makna konotasi sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat 

yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, sesuai dengan pandangan 

hidup dan norma-norma penilaian kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kata 

babi, di daerah yang penduduknya mayoritas beragama islam, memiliki konotasi 

negatif karena binatang tersebut menurut hukum islam adalah haram dan najis, 

tetapi tidak berkonotasi negatif bagi yang tidak beragama islam. Makna 
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konotatif dapat juga berubah dari waktu ke waktu. Misalnya kata ceramah dulu 

kata ini berkonotasi negatif karena berarti “cerewet” tetapi sekarang konotasinya 

positif.  

2.5.7 Makna Konseptual 

Definisi makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, 

makna yang sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau 

hubungan apapun. Sebagai contoh, kata rumah memiliki makna konseptual 

“bangunan tempat tinggal manusia”. Jadi, sebenarnya makna konseptual ini 

sama dengan makna referensial, makna leksikal, dan makna denotatif.  

2.5.8 Makna Asosiatif 

Makna asosiatif disebut juga makna kiasan atau pemakaian kata yang tidak 

sebenarnya. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan 

dengan adanya hubungan kata dengan keadaan di luar bahasa. Misalnya kata 

melati berasosiasi dengan makna „suci‟ atau „kesucian‟, sedangkan kata merah 

berasosiasi dengan makna „berani‟.  

Makna asosiatif ini sebenarnya sama dengan lambang atau perlambang 

yang digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan konsep lain, 

yang memiliki kemiripan dengan sifat, keadaaan, atau ciri yang ada pada konsep 

asal kata atau leksem tersebut. Jadi kata melati yang bermakna konseptual 

“sejenis bunga kecil-kecil berwarna putih dan berbau harum” digunakan untuk 

menyatakan perlambang “kesucian”. Begitu pula pada kata merah yang 

memiliki makna konseptual sebagai “sejenis warna terang menyolok” sering 

digunakan sebagai perlambang dari “keberanian”. 
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2.5.9 Makna Kata 

Setiap kata atau leksem memiliki makna. Pada awalnya, makna yang 

dimiliki sebuah kata adalah makna leksikal, makna denotatif atau makna 

konseptual. Namun, dalam penggunaannya makna kata itu baru menjadi jelas 

jika kata tersebut sudah berada dalam suatu konteks kalimatnya atau konteks 

situasinya. Penggunaan makna kata masih umum, tidak dibatasi pada suatu 

bidang tertentu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa makna kata masih 

bersifat umum, kasar dan tidak jelas. Seperti pada contoh: 

(1) Tangannya luka kena pecahan kaca. 

(2) Lengannya luka kena pecahan kaca. 

Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau 

bermakna sama. 

2.5.10 Makna Istilah 

Berbeda dengan kata, maka yang disebut dengan istilah mempunyai 

makna yang pasti, yang jelas, tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat. 

Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks sedangkan 

kata itu tidak bebas konteks. Seperti pada contoh kata tangan dan lengan pada 

kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Namun dalam 

bidang kedokteran kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Tangan 

bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan; 

sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Jadi 

kata tangan dan lengan sebagai istilah dalam ilmu kedokteran tidak bersinonim, 
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karena maknanya berbeda. Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya 

digunakan pada bidang keilmuan atau suatu kegiatan tertentu. 

2.5.11 Makna idiom 

Definisi idiom adalah satuan-satuan bahasa (bisa berupa kata, frase, 

maupun kalimat) yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal 

unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Contoh idiom 

adalah membanting tulang, meja hijau dan lain sebagainya. Dalam contoh yang 

lain, secara gramatikal bentuk menjual sepeda bermakna “yang menjual 

menerima uang dan yang membeli menerima sepeda”, tetapi dalam bentuk 

menjual gigi tidaklah memiliki mkana seperti halnya dalam menjual sepeda, 

melainkan bermakna “tertawa keras-keras”. Jadi, makna seperti yang dimiliki 

bentuk menjual gigi itulah yang disebut makan idiomatikal.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna idiomatikal adalah 

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

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

pembentuknya. Untuk mengetahui makna idiom sebuah kata (frase atau kalimat) 

tidak ada jalan selain mencarinya dalam kamus.  

2.5.12 Makna peribahasa 

Idiom berbeda dari peribahasa. Sebagaimana telah dikemukakan, idiom 

merupakan satuan kebahasaan yang maknanya „menyimpang‟ dari makna 

unsur-unsurnya. Adapun peribahasa merupakan satuan kebahasaan yang 

digunakan sebagai perbandingan, tetapi maknanya masih dapat dilacak dari 

makna leksikal dan gramatikal unsur-unsur pembentuknya. Sebagai contoh, 
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peribahasa bagai air dan minyak merupakan satuan yang terdiri atas unsur air 

„benda cair sebangsa air minum‟ dan unsur minyak „benda cair yang mudah 

terbakar‟. Di dalam satuan tersebut, kedua unsurnya tetap memiliki makna 

leksikalnya masing-masing. Tetapi satuan tersebut justru digunakan sebagai 

pembanding suatu hal di luar satuan itu sendiri, yaitu keadaan dua hal yang 

tidak bisa bersatu atau bercampur. Dua hal yang tidak bisa bersatu atau 

bercampur disamakan atau dibandingkan dengan air dan minyak. 

Dari penjelasan makna diatas dapat diambil kesimpulan bahwa makna 

terdiri dari beberapa jenis. Dari masing-masing jenis tersebut memiliki arti dan 

fungsi yang berbeda yang membuat kalimat menjadi lebih bervariasi. 

2.6. Makna kata muka 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013:934), muka memiliki makna 

antara lain 

a. Bagian depan kepala, dari dahi atas sampai ke dagu dan antara   telinga  yang 

satu dengan telinga yang lain. 

b. Wajah, air muka, rupa muka. 

c. Orang. 

d. Bagian luar sebelah depan, depan, hadapan. 

e. Sisi bagian (sebelah depan). 

f. Halaman (buku), pagina. 

g. Bidang datar di atas suatu benda (air, laut, bumi, & sebagainya), permukaan. 

h. Yang dahulu, yang terdahulu. 

i. Yang akan datang. 
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2.7. Makna kata kao 

Menurut Matsumura (1998:215) kao memiliki beberapa makna. Berikut ini 

adalah beberapa makna dari kao, yaitu:  

a. 頭部の前面、まゆ、目、鼻、口、などある方の惻。 

               Toubu no zenmen, me, hana, kuchi, nado aru hou no zoku.  

                 Bagian depan kepala yang terdiri dari mata, hidung, mulut dan lain-lain. 

b. 顔立ち。容貌。 

                 Kaodachi. Youbou.  

                 Tampang muka. Paras, roman muka.  

c. 顔色。顔つき。表情。顔ぶれ。 

                 Kaoiro. Kaotsuki. Hyoujyou. Kaobure. 

                 Air muka. Raut muka. Ekspresi muka. Muka-muka. 

d. 物の表面。おもて。 

                 Mono no hyoumen. Omote.  

                 Permukaan atau bagian luar benda. Muka.  

e. 代表するもの。 

                 Daihyousuru mono.  

                 Mewakili benda.  

f. 面目。体面 

                Menboku. Taimen.  

                Harga diri. Kehormatan, nama baik.  
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g. 人によく知られていること。信用のあること。 

      Hito ni yoku shirarete iru koto. Shinyou no aru koto. 

      Hal yang paling mudah diketahui orang. Kepercayaan. 

2.8. Idiom dalam bahasa Jepang 

Kanyouku dalam bahasa Indonesia disebut dengan idiom. Beberapa 

pengertian idiom menurut beberapa pakar, yaitu: 

Menurut Chaer (2007:296) menyatakan bahwa idiom adalah satuan ujaran 

yang maknanya tidak dapat “diramalkan” dari makna unsur-unsurnya baik secara 

leksikal maupun gramatikal. 

Menurut Keraf (2006:109) meyatakan bahwa idiom adalah pola struktural 

yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa umum, biasanya berbentuk frasa, 

sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logika atau secara gramatikal 

dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa idiom adalah suatu ungkapan untuk 

menyatakan suatu maksud, yang terdiri dari gabungan dua kata atau lebih yang 

maknanya tidak dapat dijabarkan secara leksikal dan gramatikal dari masing-

masing unsur pembentuknya. Misalnya, secara gramatikal bentuk menjual sepeda 

bermakna “yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima sepeda”, 

tetapi dalam bentuk menjual gigi tidaklah memiliki makna seperti halnya dalam 

menjual sepeda, melainkan bermakna “tertawa keras-keras”. Jadi, makna seperti 

yang dimiliki bentuk menjual gigi itulah yang disebut makna idiomatikal yang 

tidak dapat dijabarkan secara leksikal dan gramatikal. Contoh idiom lainnya 
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dalam bahasa Indonesia adalah menarik muka dua belas yang bermakna kecewa, 

dan berat tangan memiliki makna pemalas. 

Sementara itu, di dalam bahasa Jepang kanyouku memiliki definisi, sebagai 

berikut : 

1) Kuramochi (1998)  

二つ以上の単語が決まった結びをしていて、それぞれの単語の意味のただ

つなぎ合わせても理解できない別の意味を表す言い方。 

Futatsu  ijou no tango ga kimatta musubi wo shite ite, sorezore no tango no imi 

no tada tsunagiawasete mo rikai dekinai betsu no imi wo arawasu iikata.  

 

Kanyouku adalah dua buah kata atau lebih yang penggabungannya sudah 

ditetapkan, tetapi kita tidak bisa begitu saja bisa memahami makna penggabungan 

kata tersebut hanya dengan melihat arti dari tiap kata yang digabungkan, karena 

kanyouku mengungkapkan makna yang berbeda. 

 

2) Matsumura (1998: 339)  

二つ以上の単語が結びつき、全体として特定の意味を表す言い方。 

 

Futatsu ijou no tango ga musubitsuki, zentai toshite tokutei no imi wo arawasu 

iikata.  

 

Kanyouku adalah dua kata atau lebih yang digabungkan menjadi satu, yang secara 

keseluruhan memiliki makna tertentu. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kanyouku adalah 

ungkapan bahasa berupa gabungan dua kata atau lebih yang membentuk sebuah 

makna yang berbeda dari makna leksikalnya.  Misalnya, kanyouku hana ga takai 

(hidungnya panjang) yang memiliki arti sombong, kao ga ureru (muka laris) yang 

memiliki arti dikenal orang/terkenal dan kuchi ga katai (mulutnya keras/rapat) 

memiliki makna idiomatikal bisa menyimpan rahasia. 
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Menurut Sutedi (2009:96-97), jika dilihat dari strukturnya kanyouku ada 

empat tipe, yaitu :  

(i) tidak dapat diselipi apapun 

(ii) tidak dapat berubah posisi (menjadi suatu modifikator) 

(iii) tidak dapat diganti dengan kata yang lain (sinonim atau antonim), 

(iv) ada yang hanya dalam bentuk menyangkal saja dan tidak bisa diubah ke 

dalam bentuk positif. 

Tipe pertama, misalnya idiom hone o uru yang secara leksikal memiliki 

makna mematahkan tulang, dan memiliki makna idiomatikal kerja keras dalam 

melakukan sesuatu. Memiliki ungkapan yang sama dalam bahasa indonesia yakni 

membanting tulang. Klausa ini digunakan dalam kalimat secara satu set dan tidak 

bisa diselipi oleh kata yang lainnya. 

Tipe kedua, misalnya idiom hara o tateru (perut berdiri membuat marah), 

digunakan dalam konteks berikut: 

あいつの態度にみんなが腹を立てた。 

Aitsu no taido ni minna ga hara o tateta 

Semua marah terhadap perilaku dia. 

*あいつの態度にみんなが立てた腹。 

 *Aitsu no taido ni tateta hara. 

Idiom hara o tateru sama sekali tidak bisa diubah urutannya misalnya dalam 

bentuk modifikator seperti contoh (*). Tetapi kalau dalam bentuk hara o tateta 



23 

 
 

watashi (saya yang marah) tidak menjadi masalah sebab bentuk asalnya hara o 

tateta tidak berubah. 

Tipe ketiga, misalnya pada idiom hana ga takai (hidungnya tinggi) 

digunakan untuk menyatakan arti sombong dalam bahasa Indonesia, dan hara ga 

tatsu (perut berdirimarah). Sebagian dari klausa tersebut tidak bisa diganti 

dengan kosakata lainnya baik sebagai antonim maupun sebagai sinonimnya, 

misalnya menjadi *hana ga hikui (hidung rendah) dengan maksud untuk 

menyatakan tidak sombong, atau *onaka ga tatsu (perut berdiri) dengan maksud 

menghaluskan kata perut. 

Tipe keempat, yaitu ada idiom yang digunakan hanya dalam bentuk 

menyangkal (bentuk ~nai) saja dan tidak bisa diubah menjadi bentuk positif. 

Misalnya, udatsu ga agaranai (kehidupannya tidak meningkat) tidak bisa di ubah 

menjadi udatsu ga agaru. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kanyouku memiliki 

empat tipe jika dilihat dari strukturnya, itu menjadikan kanyouku memilki ciri 

khas tersendiri dibanding dengan ungkapan-ungkapan yang lain. 

2.9. Fungsi Kanyouku 

Kanyouku merupakan gabungan dari beberapa buah kata dan mempunyai 

arti yang khusus tidak dapat diartikan dengan hanya menyambungkan arti kata-

kata yang menjadi dasar pembentuknya, seperti yang diungkapkan oleh Muneo 

(1992:i) sebagai berikut:  
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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。それは

たいてい短い言葉だが、時と所に合わせて適切で使うことによって、文章

や会話の表現が生き生きと豊かなものになります。 
 

Kanyouku wa watashitachi no nichijou no kaiwa ya bunshou no naka de kazuooku  

tsukawarete iru. Sore wa taitei mijikai kotoba da ga, toki to tokoro ni awasete 

tekisetsu de tsukau koto ni yotte, bunshou ya kaiwa no hyougen ga ikiiki to 

yutakana mono ni naru.  

Kanyouku banyak sekali digunakan dalam kalimat dan percakapan sehari-hari. 

Biasanya berupa kata-kata pendek, tetapi apabila digunakan sesuai dengan waktu 

dan tempat dapat memperkaya bahasa dan makna ungkapan akan semakin 

beragam. 

 

2.10. Deskripsi Hubungan Antarmakna Dalam Kanyouku 

Menurut Momiyama dalam Sutedi (2008:160), dilihat dari makna yang 

terkandung di dalamnya, kanyouku ada dua macam, yaitu ada yang memiliki 

makna sebagai makna idiomatikal (kanyouku toshite no tokushutekina imi) saja, 

dan ada juga frase yang memiliki makna secara leksikal (mojidouri no imi) 

sekaligus memiliki makna idiomatikal.  

Kanyouku yang mempunyai dua makna tersebut (secara leksikal dan 

idiomatikal) dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga jenis majas atau gaya 

bahasa (hiyu), yaitu metafora (inyu), metonimi (kanyu), dan sinekdoke (teiyu). 

Sedangkan dalam mendeskripsikan makna suatu kanyouku terutama yang tidak 

ada makna leksikalnya, selain menggunakan ketiga majas di atas, perlu juga 

melihat berbagai unsur lainnya seperti budaya dan kebiasaan masyarakat pemakai 

bahasa tersebut.  
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2.11. Majas  

Majas sangat beraneka ragam, contohnya metafora, hiperbola, ironi, 

sinekdoke, litotes, alusi, metonimi, dan lain-lain. Tetapi dalam penelitian ini, 

penulis merujuk pada batasan yang dikemukakan oleh Momiyama dalam Sutedi 

(2008:151). Berikut ini penjelasan tentang ketiga gaya bahasa tersebut:  

2.11.1. Metafora (inyu) 

Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyatakan sesuatu 

hal atau perkara, dengan cara mengungkapkannya dengan hal atau perkara lain, 

berdasarkan pada sifat kemiripan atau kesamaannya. Kemiripan dalam arti luas, 

baik secara fisik, sifat, karakter, atau dalam hal tertentu. Contoh yang mirip 

antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yaitu mengungkapkan bunga desa 

dan shokuba no hana (bunga ditempat kerja). Kata bunga dan hana pada kedua 

contoh tersebut menunjukkan makna wanita cantik yang berada ditempat 

tersebut. Bunga pada umumnya dalam budaya manapun melambangkan suatu 

keindahan atau kecantikan, sama halnya dengan wanita cantik.  

2.11.2. Metonimi (kanyu) 

Metonimi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan 

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

ruang dan waktu. Kedekatan dapat berarti ada jarak yang dekat, dapat pula 

berarti tidak ada jarak sama sekali, sehingga mencakup makna bagian dan 

keseluruhan, sebab dan akibat, cara dan tujuan, dan sebagainya. Misalnya 

ungkapan hasami o ireru (memasukkan gunting) digunakan untuk menyatakan 
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arti memotong rambut menunjukkan hubungan sebab-akibat yang juga 

merupakan dua hal yang berdekatan dari segi waktu.   Selanjutnya untuk idiom 

atama ga sagaru (kepala turun/menunduk) digunakan untuk menyatakan arti 

menghormati. Ada suatu kebiasaan bangsa Jepang dengan menundukkan kepala 

bahkan menundukkan badan (ojigi). Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ketika 

seorang bawahan bicara dengan atasannya, ia tidak pernah melihat mata 

langsung (bertemu pandang) karena di anggap tidak sopan, ia akan selalu 

menundukkan atau melihat bagian leher saja. Jadi kebiasaan menunduk adalah 

pertanda menghormati orang lain. Dengan demikian hubungan antara 

menundukkan kepala dangan menghormati berdekatan secara waktu, atau 

berupa hubungan cara dan tujuan. 

2.11.3. Sinekdoke (teiyu)  

Sinekdoke adalah gaya bahasa 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. Misalnya:  

a). Tiap pagi saya makan roti dan telur.  

b). Besok, akan pergi untuk melihat bunga.  

Sebenarnya kata telur berarti luas dapat meliputi telur ayam, telur bebek, 

telur burung, telur ikan, dan sebagainya. Tetapi pada contoh (a) diatas bermakna 

telur ayam bukan telur lainnya. Jadi kata telur yang bermakna umum digunakan 

untuk menyatakan telur ayam yang lebih khusus. Begitu pula untuk kata hana 
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(bunga) pada contoh (b) digunakan untuk menyatakan arti bunga Sakura bukan 

bunga yang lainnya. di sini pun bunga secara umum menyatakan arti bunga 

secara khusus yaitu bunga sakura merupakan bentuk dari sinekdoke.  

Contoh lain yang menunjukkan hubungan antara makna idiom dengan 

makna leksikal secara sinekdoke yaitu, pada idiom nieyu o nomaseru, secara 

leksikal bermakna diberi minum (dipaksa minum) air yang masih 

mendidih,digunakan untuk menyatakan arti mendapat bahaya. Momiyama 

dalam Sutedi (2009:103) menjelaskan bahwa minum air panas merupakan salah 

satu jenis dari bahaya, jadi bahaya secara umum dinyatakan dengan minum air 

panas yang merupakan salah satu jenis dari bahaya, sehingga termasuk ke dalam 

sinekdoke.  

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk 

mendeskripsikan hubungan antar makna salah satunya dapat menggunakan 

majas. Majas yang digunakan antara lain metafora yang dilihat dari sifat 

kemiripan atau kesamaan antara dua hal, metonimi yang berdasarkan atas ruang 

dan waktu, sinekdoke untuk menyatakan hal yg bersifat umum ke khusus 

ataupun sebaliknya. 



 

28 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Deskripsi kualitatif yaitu mendeskripsikan tentang makna kanyouku yang 

menggunakan kata kao kemudian menganalisis persamaan dan perbedaannya 

dengan idiom bahasa Indonesia khususnya yang menggunakan kata „muka‟. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian berupa majalah Jepang dan koran. 

1) Majalah 

Pemilihan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah The 

Monthly Nihonggo (majalah Jepang), hal ini dikarenakan isi dalam majalah 

tersebut meggunakan bahasa yang beragam salah satunya yaitu idiom, serta 

didalam kedua majalah tersebut juga terdapat kanyouku kao yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. 

2) Koran  

Pemilihan sumber data dalam penelitian ini adalah koran bahasa Jepang, 

yaitu Asahi Shinbun, Nippon Housou Kyoukai, dan Mainichi. Penggunaan ketiga 

koran sebagai sumber data dalam penelitian ini dikarenakan dalam koran tersebut 

bahasa yang digunakan beragam, salah satu bentuk bahasa yang ada didalamnya 
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adalah bentuk kanyouku. Ketiga koran tersebut terdapat kanyouku yang 

menggunakan kata kao yang digunakan dalam penelitian ini untuk dianalisis. 

 

3.3 Objek Data 

Objek dalam penelitian ini adalah kanyouku yang menggunakan kata kao 

yang terdapat dalam  majalah dan  koran Jepang. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan teknik pustaka, yaitu 

pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh 

data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

kanyouku kao dalam bahasa Jepang dan idiom muka dalam bahasa Indonesia. 

Pada tahap pengumpulan data ini digunakan kartu data, yaitu kanyouku yang 

menggunakan kata „kao‟ dan makna „kao‟ tersebut dicatat dalam kartu data 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Kartu Data 

No. Data Kanyouku Kao 
Makna 

Leksikal 
Makna idiomatikal 

Padanan makna 

dalam bahasa 

Indonesia 

1. 

顔をほころばせる 

(kao o hokorobaseru) 

Contoh kalimat: 

会場にはくまモン

や、フッピー、ほ

こまるなど、各地

域を代表するゆる

Muka 

tersenyum 
うれしさで、思

わずにっこりす

る。 

(Karena gembira, 

tanpa sadar 

tersenyum) 

 

Berkilat muka 
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キャラが登場し、

西村は「彼らに囲

まれていると幸せ

な気持ちになりま

すね」と顔をほこ

ろばせていた。 

Kaijou ni wa 

kumamon ya, 

fuppii, hokomaru 

nado, kakuchiiki o 

daihyousuru yuru 

kyara ga toujou 

shi, Nishimura wa 

“karera ni 

komareteiru to 

shiawase(na) 

kimochi ni 

narimasu ne” to 

kao o 

hokorobaseteita.  

Di ruang  pertemuan 

muncul  karakter 

maskot yang 

mewakili tiap-tiap 

daerah seperti 

Kumamon, Fuppii, 

Hokomaru dan lain-

lain, dan Nishimura 

dengan  tersenyum 

berkata “ketika 

dikelilingi oleh 

mereka(karakter 

maskot) perasaan 

saya menjadi 

bahagia” (A.S, 2014 ) 

Keterangan: 

Kumamon : karakter 

maskor yang dibuat 

pemerintah Prefektur 

Kumamoto. 

Fuppii : karakter 

maskot daerah 
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Shizuoka Fukuroi. 

Hokomaru : karakter 

maskot  Kota Hokota. 

Penggunaan idiom dalam kalimat bahasa Indonesia :  

Kalau mukanya berkilat, tanda dia sedang banyak uang. (Chaer, 1997:123 ) 

Analisis :  

      Kanyouku『顔をほころばせる』(kao o hokorobaseru) bermakna leksikal 

„muka tersenyum‟. Sedangkan, secara idiomatikal bermakna “karena gembira, 

tanpa sadar tersenyum”. Hubungan makna yang terjadi antara makna leksikal dan 

idiomatikal dalam kanyouku kao o hokorobaseru adalah metonimi yang berdekatan 

secara waktu atau berupa hubungan sebab-akibat. 

      Muka  dapat digunakan untuk mengekpresikan perasaan yang sedang terjadi. 

Seperti pada konteks kalimat kanyouku (data 8) di atas, perasaan Nishimura 

menjadi bahagia ketika dikelilingi maskot, sehingga ia  tanpa sadar tersenyum saat 

berbicara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  adanya perasaan gembira merupakan 

sebabnya dan akibatnya ialah mukanya tersenyum.  

      Kanyouku kao o hokorobaseru memiliki persamaan maknanya dalam bahasa 

Indonesia, yaitu “muka berkilat”. Idiom muka berkilat memiliki makna “berseri-

seri wajahnya, tampak gembira”. Kata berkilat sendiri memiliki makna 

memancarkan (mengeluarkan) cahaya. Seperti contoh kalimat idiom di atas, yaitu 

orang tersebut memiliki banyak uang. Karena banyak uang, ia akan merasa gembira 

sebab bisa membeli apa yang ia inginkan. Perasaan gembira inilah, yang membuat 

wajahnya berseri-seri seolah-olah terpancar cahaya terang dari raut mukanya. 
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      Hal ini merupakan perluasan secara metafora. Di mana adanya kesamaan antara 

berkilat dengan wajah yang berseri-seri,tampak gembira. Idiom ini digunakan untuk 

menyatakan keadaan dimana seseorang merasakan perasaan senang dan gembira. 

Persamaan : Kanyouku kao o hokorobaseru dan idiom muka berkilat memiliki  

makna idiomatikal yang sama yaitu „karena gembira raut wajah berseri-seri dan 

tersenyum‟. 

Perbedaan: Perbedaan dari kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal yang 

berbeda yakni muka tersenyum dalam kanyouku bahasa Jepang dan muka berkilat 

dalam idiom bahasa Indonesia, serta mengalami perluasan makna yang berbeda, 

kanyouku bahasa Jepang mengalami perluasaan makna yang terjadi secara 

metonimi, sedangkan idiom bahasa Indonesia mengalami perluasaan makna secara 

metafora. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pilah Unsur 

Penentu (PUP) yaitu teknik analisis data dengan cara memilah-milah satuan 

kebahasaan yang dianalisis dengan alat penentu yang berupa daya pilah yang 

bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya (Sudaryanto dalam Kesuma, 

2007:51). Dalam hal ini alat penentu yang digunakan adalah daya pilah referensial 

yaitu daya pilah yang menggunakan referen atau sosok yang diacu oleh satuan 

kebahasaan sebagai alat penentu. Dalam penelitian ini referennya adalah kata kao. 

Jadi, mengumpulkan kanyouku yang menggunakan kata kao dari sumber data, 
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kemudian mengalisis makna leksikal dan idiomatikalnya, dan membandingkannya 

dengan idiom yang mempunyai makna hampir sama dalam bahasa Indonesia 

khususnya yang menggunakan kata „muka‟. 

Langkah-langkah penelitian: 

1) Mencari kanyouku yang menggunakan kata „kao‟. 

2) Mencari idiom bahasa Indonesia yang menggunakan kata „muka‟. 

3) Membuat kartu data. 

4) Menganalisis makna leksikal dan makna idiomatikal dari kanyouku tersebut. 

5) Menganalisis hubungan antara makna idiomatikal dan makna leksikal dari 

kanyouku tersebut. 

6) Mencari padanannya dalam idiom bahasa Indonesia dan menganalisis 

persamaan dan perbedaannya. 

7) Menyimpulkan hasil analisis. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kanyouku yang Menggunakan Kata ‘Kao’ 

Dalam penelitian ini penulis menguraikan kanyouku yang menggunakan 

kata „kao‟  dan menjelaskan makna leksikal dan makna idiomatikal dari kanyouku 

tersebut. Setelah itu, mencari padanan dan membandingkannya dengan idiom 

dalam bahasa Indonesia khususnya yang menggunakan kata „muka‟. Kanyouku 

yang menggunakan kata „muka‟ yang terdapat dalam majalah The Monthly 

Nihonggo tahun 2003 berjumlah dua kanyouku, dan kanyouku yang terdapat 

dalam koran Nippon Housou Kyoukai berjumlah lima kanyouku, Asahi Shinbun 

berjumlah lima kanyouku, Mainichi berjumlah tiga kanyouku. 

Tabel 2. Daftar Kanyouku ‘Kao’ 

No. Kanyouku Makna Leksikal Makna Idiomatikal Sumber 

1. 顔を曇らせ

る 

Kao o 

kumoraseru 

mengaburkan 

muka 

raut wajah yang muram 

karena kekhawatiran, 

kesedihan, dan lain-lain 

A.S;  

17 desember 

2014 

2. 顔を売る 

Kao o uru 

menjual muka melakukan hal yang 

menyolok mata, agar 

keberadaan dirinya 

diketahui orang banyak 

N.H.K;  

2014 

3. 顔を出す 

Kao o dasu 

mengeluarkan 

wajah 

memberi salam saat 

berkunjung ke rumah orang, 

dan datang sekedar basa-

basi di pertemuan. 

A.S; 

21 

November 

2014 

4. 顔が立つ 

Kao ga tatsu 

muka berdiri penilaian orang itu 

semakin tinggi, sehingga 

bisa menjaga harga 

dirinya. 

T.M.N; 

2001 hal 60 

5. 顔を立てる 

Kao o tateru 

menegakkan 

muka 

menjunjung tinggi 

kehormatan orang itu, 

T.M.N; 

2001 hal 61 
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dengan melakukan sesuatu 

yang bias menjaga dirinya 

6. 浮かない顔

をする 

Ukanai kao o 

suru 

berwajah tidak 

gembira 

raut muka tidak senang 

karena merasa tidak puas, 

khawatir, dan lain-lain 

N.H.K; 

2015 

7. 顔を合わせ

る 

Kao o 

awaseru 

Berhadapan 

muka 

menjadi lawan yang 

dihadapi seperti dalam 

pertandingan, dan lain-

lain. Juga, bersaing untuk 

sebuah drama atau film. 

A.S;30 

september 

2014 

8. 顔をほころ

ばせる 

Kao o 

hokorobaseru 

Muka tersenyum karena gembira, tanpa 

sadar tersenyum 

A.S;2014 

9. 顔に出る 

Kao ni deru 

Muncul di wajah Meskipun tidak engatakan 

apapun, namun perasaan 

dan pemikirannya saat itu 

terlihat pada raut 

wajahnya. 

N.H.K, 2015 

10. 顔から火が

出る 

Kao kara hi 

ga deru 

Muncul api dari 

wajah 

Muka merah padam 

karena mendapatkan hal 

yang memalukan 

Mainichi, 

2015 

11. 顔を見せる 

Kao ga kiku 

Memperlihatkan 

muka 

Menghadiri pertemuan 

dan muncul di tempat 

umum. 

Mainichi, 

2015 

12 顔に泥を塗

る 

Kao ni doro 

o nuru 

Melumuri 

lumpur ke muka 

Menodai nama baik orang 

lain, akibat perbuatan 

yang telah dilakukannya 

Mainichi, 

2015 

13. 顔が売れる 

Kao ga ureru 

Muka laris Keberadaan namanya di 

ketahui masyarakat luas, 

menjadi terkenal 

A.S, 2015 

14 顔が広い 

Kao ga hiroi 

Muka luas Seseorang memiliki 

banyak kenalan dan luas 

lingkungan pergaulannya. 

N.H.K, 2015 

15. 顔向けがで

きない 

Kao muke ga 

dekinai 

Tidak dapat 

menghadapkan 

muka 

Keadaan dimana 

seseorang sangat malu 

sampai tidak dapat 

bertermu orang karena 

kehilangan harga diri 

N.H.K, 2014 
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Keterangan: A.S (Asahi Shinbun), T.M.N (The Monthly Nihonggo), N.H.K 

(Nippon Housou kyoukai). 

 

Tabel 3. Kanyouku Kao dan Padananya dalam Bahasa Indonesia 

No. Kanyouku kao Makna 

Idiom dalam 

bahasa 

Indonesia 

Makna 

1. Kao o 

kumoraseru 

Raut wajah muram 

karena 

sedih,khawatir 

Bermuka 

suram 

Tampak sedih, 

murung 

2. Kao o uru Melakukan hal yang 

menyolok mata 

(mempromosikan diri) 

Jual muka Melakukan 

sesuatu yang 

menarik perhatian 

3. Kao o dasu Muncul sekedar 

basa-basi di 

pertemuan 

Mencemarka

n kaki 

Datang 

4. Kao ga tatsu Penilaian orang itu 

semakin tinggi, 

sehingga bisa menjaga 

harga dirinya 

 

 

- 

 

 

- 

5. Kao o tateru Menjunjung tinggi 

kehormatan orang lain  

 

- 

 

- 

6. Ukanai kao o 

suru 

Raut wajah tidak 

senang karena 

merasa tidak puas, 

khawatir 

Muka jatuh 

ke tanh 

Wajahnya 

tampak tidak 

senang 

7. Kao o awaseru Bertanding - - 

8. Kao o 

hokorobaseru 

Karena gembira 

tanpa sadar 

tersenyum 

Berkilat 

muka 

Berseri-seri 

wajahnya, 

tampak gembira 

9. Kao ni deru Meskipun tidak 

mengatakan apapun, 

perasaan dan 

pemikirannya saat 

itu terlihat dari raut 

wajahnya 

 

-  

 

- 

10. Kao kara hi ga 

deru 

Muka merah padam 

karena mendapatkan 

hal yang memalukan 

Merah muka Malu 

11. Kao o miseru Muncul Ujung hidung Muncul 

12. Kao no doro o 

nuru 

Menodai nama baik 

orang lain  

Membuang 

nama 

Menodai nama 

baik 
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13. Kao ga ureru Keberadaan 

namanya diketahui 

masyarakat luas, 

menjadi terkenal 

Mendapat 

nama 

Terkenal 

14. Kao ga hiroi Seseorang yang 

memiliki banyak 

kenalan dan luas 

lingkungn 

pergaulannya 

 

 

- 

 

 

- 

15. Kao muke ga 

dekinai 

Malu sampai tidak 

dapat bertemu dengan 

orang karena 

kahilangan harga diri 

Kehilangan 

muka 

Malu, namanya 

menjadi jelek 

 

4.2. Analisis Makna Leksikal, Makna Idiomatikal Kanyouku ‘Kao’ dengan  

Idiom dalam Bahasa Indonesia 

1. 顔を曇らせる 

Kao o kumoraseru 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao o kumoraseru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan 

kata kerja „kumoraseru‟ yang dihubungkan dengan partikel „o‟. Makna 

leksikal dari kanyouku “kao o kumoraseru” adalah mengaburkan muka. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:96)  

 

不安や悲しみなどのために、表情を暗くする。 
 

Fuan ya kanashimi nado no  tame ni, hyoujou o kurakusuru.  

 

Artinya:  

 

Raut wajah yang muram karena kekhawatiran, kesedihan dan lain-lain. 
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Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang: 

Data 1 (A.S, 2014) 

午後に水が引いて店に入った。「こんな浸水ははじめて。楽器など

高価な音楽機材の被害が心配。営業もしばらく休む」と顔を曇らせ

た。 

 

Gogo ni mizu ga hiite mise ni haitta. “konna shinsui wa hajimete. Gakki 

nado koukana ongaku kizai no higai ga shinpai. Eigyou mo shibaraku 

yasumu” to kao o kumoraseta. 

 

Artinya : 

Di sore hari, karena air telah surut ia masuk ke toko. Dengan wajah sedih 

berkata, “banjir seperti ini adalah pertama kalinya. Saya khawatir dengan 

kerugian peralatan musik yang sangat mahal dan lain-lain. Bisnis saya pun 

berhenti untuk sementara waktu”. 

Padanan makna dalam bahasa Indonesia : bermuka suram 

Penggunaan dalam kalimat bahasa Indonesia : 

Mengapa mukamu suram saja ? kesulitan apakah yang sedang kau hadapi ? 

(Chaer,1997:123) 

Analisis : 

Kanyouku 『顔を曇らせる』(kao o kumoraseru) bermakna leksikal 

„mengaburkan muka‟ sedangkan secara idiomatikal kanyouku “kao o 

kumoraseru” memiliki makna „raut wajah muram karena kekhawatiran, 

kesedihan, dan lain-lain‟. Hubungan antara mengaburkan muka (leksikal) 

dengan wajah sedih (idiomatikal) ini terjadi secara metafora. 
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Mengaburkan berasal dari kata kabur yang bermakna tidak jelas. Dalam 

hal ini, muka kabur yang dimaksud bukan muka yang terlihat tidak jelas, 

melainkan muka disini digambarkan dengan wajah datar tanpa ekspresi. 

Titik kesamaan antara mengaburkan muka (leksikal) dengan wajah sedih 

(idiomatikal) yaitu menggambarkan muka datar, tanpa ekspresi dan biasanya 

tidak nangis.  

Kanyouku kao o kumoraseru memiliki padanan dalam bahasa Indonesia 

yaitu “bermuka suram”. Idiom bermuka suram memiliki makna „tampak 

sedih, murung‟. Kata suram sendiri memiliki pengertian kurang terang. 

Muka suram berarti muka yang kurang terang (bermuka suram=muka 

kurang terang). Hubungan antara bermuka suram(leksikal) dengan tampak 

sedih adalah perluasaan secara metafora.   

Kata kurang kurang terang tersebut, dapat diibaratkan pada kondisi jika 

akan terjadi hujan. Kondisi tersebut membuat hal disekitar kita akan menjadi 

kurang terang dan matahari seakan redup karena tertutupi oleh awan. Begitu 

juga hal nya,saat kita merasa sedih. Raut wajah yang sebelumnya terang 

bercahaya seperti terangnya sinar matahari dalam seketika redup seperti 

matahari yang ditutupi awan gelap (mendung). Dengan demikian, 

perluasaan makna dari muka suram menjadi wajah tampak sedih merupakan 

perluasaan secara metafora. Karena ada kesamaan antara muka suram 

dengan wajah sedih yaitu wajah terlihat tidak berseri-seri, tidak bercahaya. 
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Persamaan :  

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu merasa 

sedih, serta mengalami perluasaan makna yang sama yaitu secara metafora. 

Perbedaan : 

Perbedaan pada kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal yang berbeda 

yakni mengaburkan muka dalam kanyouku bahasa Jepang dengan bermuka 

suram dalam idiom bahasa Indonesia. 

2. 顔を売る 

Kao o uru 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao o uru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata kerja 

„uru‟ yang dihubungkan dengan partikel „o‟. Makna leksikal dari kanyouku 

“kao o uru” adalah menjual muka 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:96) 

目立つことをして、自分の存在を多くの人に知ってもらおうとす。 

Medatsukoto o shite, jibun no sonzai o ooku no hitonishittemoraou to suru. 

Artinya : 

Melakukan suatu hal yang menyolok mata, agar keberadaan dirinya 

diketahui oleh orang banyak.  
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Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang :   
 

Data 2 (N.H.K, 2014)   

 

地域の行事に積極的に参加し、顔を売ることにしたのです。  

  

Chiiki no gyouji nisekkyokuteki ni sanka shi,  kao o uru koto ni  shita no 

desu 

  

Artinya :   

 

Saya memutuskan untuk mempromosikan diri dan berpartisipasi aktif di 

acara daerah.  

 

Padanan dalam bahasa Indonesia : jual muka 

Pengunaan dalam kalimat bahasa Indonesia : 

Kalau datang hanya untuk jual muka saja, lebih baik tak usah datang. 

(Badudu, 2008:152) 

Analisis : 

Secara leksikal kanyouku『顔を売る』(kao o uru) memiliki makna 

leksikal „menjual muka‟ sedangkan secara idiomatikalnya memiliki makna 

„melakukan suatu hal yang menyolok mata, agar keberadaan dirinya 

diketahui oleh orang banyak‟. Hubungan antara makna leksikal dan 

idiomatikal yang terjadi dalam kanyouku kao o uru adalah perluasan makna 

secara metonimi yang berdekatan secara ruang, yaitu sebagian isi digunakan 

untuk menyatakan keseluruhan.  

Kata dijual memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain dan 

kita mendapatkan keuntungan. Dalam konteks ini, bukan hanya mukanya 
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(isi) saja yang dijual (dipamerkan), melainkan menyatakan keseluruhan dari 

muka tersebut yaitu dirinya sendiri yang berupa skill, bakat maupun ide 

yang dia punya. Agar keberadaan dirinya diketahui orang banyak. Muka 

hanya digunakan untuk mewakili keseluruhan yang digunakan untuk dijual.  

Kanyouku kao o uru memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yaitu 

“jual muka”. Makna idiom jual muka ialah „memperagakan diri untuk 

menarik perhatian‟. Dalam konteks ini sama seperti kanyouku bahasa Jepang 

kao o uru (menjual muka). Muka disini menyatakan keseluruhan dari diri 

kita, berupa skill, ide, dan lain-lain. Oleh sebab itu hubungan yang terjadi 

antara jual muka (leksikal) dengan memperagakan diri untuk menarik 

perhatian (idiomatikal), mengalami perluasaan yang terjadi secara  metonimi 

yang berdekatan secara ruang, yaitu sebagian isi digunakan untuk 

menyatakan keseluruhan.    

Persamaan : 

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu 

melakukan suatu hal untuk menarik perhatian, serta mengalami perluasaan 

makna yang sama yaitu secara metonimi. Ditambah lagi, memiliki makna 

leksikal yang sama antara kanyouku kao dengan idiom muka. 

Perbedaan : 

Hal yang membedakan antara kao o uru (Jepang) dengan jual muka 

(Indonesia) ialah terdapat makna konotasi pada penggunaan masing-masing 

kalimat tersebut. Pada penggunaan kalimat bahasa Jepang „kao o uru‟ 
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berkonotasi positif, sedangkan dalam kalimat bahasa Indonesia „jual muka‟  

berkonotasi negatif. 

3. 顔を出す 

Kao o dasu 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao o dasu”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata kerja 

„dasu‟ yang dihubungkan dengan partikel „o‟. Makna leksikal dari kanyouku 

“kao o dasu” adalah mengeluarkan wajah 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:96) 

（顔や姿を見せる意から） 

あいさつなどに人の家の訪ねたり、儀礼的に会合に出たりする。 

 

(kao ya sugata o miseru imi kara)  

Aisatsu nado ni hito no ie no tazunetari, gireiteki ni kaigou ni detari suru. 

 

Artinya : 

(bermakna memperlihatkan muka dan sosok, dan lain-lain) 

Memberi salam saat berkunjung ke rumah orang, dan muncul (datang) 

sekedar basa-basi di pertemuan. 

 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang : 

Data 3 (A.S, 2014) 

本間氏は２０日、自民党道連の衆院選選対本部の事務所開きにも 

顔を出した。 
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Honmashi wa nijuu nichi, jimin-tou Michiren no shuuinsen sentai 
honbu no jimusho hiraki ni mo kao o dashita. 
 

Artinya: 

Honmashi tanggal 20, telah menghadiri juga pembukaan kantor DPR 

Pemilu sentai markas partai demokrat liberal Michiren. 

 

Padanan bahasa Indonesia : mencemarkan kaki 

Penggunaan dalam kalimat bahasa Indonesia : 

Kalau anda sudi mencemarkan kaki, kami nantikan kedatangan anda? 

(Badudu, 2008:81) 

Analisis : 

Kanyouku 『 顔 を 出 す 』 (kao o dasu) bermakna leksikal 

„mengeluarkan wajah‟. Kemudian, secara idiomatikal kanyouku “kao o 

dasu” memiliki makna „memberi salam saat berkunjung ke rumah orang, 

dan muncul (datang) sekedar basa-basi di pertemuan‟.Mengeluarkan berasal 

dari kata keluar, kata keluar sendiri memiliki banyak pengertian, yakni salah 

satunya yang memiliki pengertian menampakkan diri, muncul. 

Mengeluarkan wajah berarti tidak hanya wajah yang terlihat tetapi 

keseluruhan diri hadir/muncul di acara pemilu. Sedangkan makna dari data 3 

tersebut adalah menghadiri, maksud kata menghadiri adalah menampakkan 

diri/datang dalam sebuah acara. 
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Hubungan antara mengeluarkan wajah (leksikal) dengan menghadiri 

(idiomatikal) adalah terjadi secara metafora, karena memliki titik persamaan 

yaitu, mempelihatkan diri untuk hadir dalam  sebuah acara. 

Kanyouku kao o dasu memiliki padanan dalam bahasa Indonesia selain 

menggunakan kata „muka‟ ialah idiom “mencemarkan kaki'. Idiom 

„mencemarkan kaki‟ mempunyai makna „berkunjung, datang‟. Kata 

mencemarkan berarti mengotorkan. Mencemarkan kaki berarti mengotorkan 

kaki. Mengotorkan kaki diibaratkan pada saat kita keluar rumah, untuk 

datang ke suatu tempat. Tanpa sengaja kaki kita terkena debu, polusi dan 

lain-lain. Sedangkan kata datang berarti muncul, menghadiri ke suatu tempat. 

Dengan demikian hubungan makna antara mencemarkan kaki (leksikal) 

dengan datang (idiomatikal) mengalami perluasan makna yang terjadi secara 

metafora, karena adanya titik padanan antara makna leksikal dengan makna 

idiomatikalnya yakni menghadiri, berkunjung ke suatu tempat. 

Persamaan : 

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu 

berkunjung, datang. Serta keduanya mengalami perluasaan makna yang 

sama yaitu metafora. 

Perbedaan : 

Perbedaan pada kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal dan kata 

pembentuknya yang berbeda yakni dalam kanyouku bahasa Jepang 
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menggunakan kata „muka‟ yaitu mengeluarkan wajah, sedangkan dalam 

idiom bahasa Indonesia menggunakan kata „kaki‟, yaitu mencemarkan kaki. 

4. 顔が立つ 

Kao ga tatsu 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao ga tatsu”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata 

kerja „tatsu‟ yang dihubungkan dengan partikel „ga‟. Makna leksikal dari 

kanyouku “kao ga tatsu” adalah muka berdiri. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:95) 

その人の評価が高められるようなことがあって、面目が保たれる。 

Sono hito no hyouka ga takamerareru youna koto ga atte, menboku  ga 

tamotareru. 

Artinya: 

Penilaian orang itu semakin tinggi, sehingga reputasinya tetap terjaga. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang : 

Data 4(T.M.N, 2003:60) 

妻は夫によれよれのワイシャツを着せては恥ずかしいと思うし、夫

はそんなシャツを着て仕事に行っては妻の顔が立たないと思うので

す。 

Tsuma wa otto ni yore yore no wai shatsu o kisete wa hazukashii to omoushi, 

otto wa sonna shatsu o kite shigoto ni itte wa tsuma no kao ga tatanai to 

omou n desu.  
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Artinya : 

Seorang istri akan merasa malu jika suami mengenakan kemeja lusuh, dan 

seorang suami yang pergi ke kantor dengan menggunakan kemeja seperti itu 

dipandang tidak dapat menjaga nama baik istri. 

 

Padanan dalam bahasa Indonesia : - 

Analisis:  

Kanyouku 『顔を立つ』 (kao ga tatsu) bermakna leksikal „muka 

berdiri‟,sedangkan secara idiomatikal memiliki makna „penilaian orang itu 

semakin tinggi, sehingga bisa menjaga harga diri/mukanya‟. Makna muka 

berdiri disini bukan muka yang berdiri, melainkan muka disini dalam kamus 

Jepang dapat bermakna harga diri/nama baik, serta kata berdiri  memiliki 

makna tegak (tidak duduk atau terbaring).  

Kemudian, makna dari kalimat kanyouku kao o tatsu (data 4) adalah 

menjaga nama baik. Kata menjaga sendiri bermakna mempertahankan, jadi 

menjaga nama baik berarti mempertahankan nama baik/harga diri agar 

selalu tegak.  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara muka berdiri 

(leksikal) dengan  menjaga nama baik (idiomatikal) adalah terjadi perluasan 

makna secara metafora, karena adanya titik persamaan antara makna 

leksikalnya dengan makna idiomatikal yaitu berusaha menegakkan atau 

mempertahankan harga diri atau nama baik. 
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5. 顔を立てる 

Kao o tateru 

Makna leksikal :  

Kanyouku “kao o tateru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata 

kerja „tateru‟ yang dihubungkan dengan partikel „o‟. Makna leksikal dari 

kanyouku “kao o tateru” adalah menegakkan muka. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:96) 

その人の名誉を重んじ、面目が保たれるようにしてやる。 

Sono hito no meiyo o omonji, menboku ga tamotareru youni shite yaru. 

Artinya : 

Menjunjung tinggi kehormatan orang itu, dengan melakukan sesuatu yang 

bisa menjaga harga dirinya. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang : 

Data 5 (T.M.N, 2003:61) 

相手の面子は自分のそれにもかかわるからこそ、日本人は常日頃か

ら、お互いの顔を立てる言動に余念がないのです。 

Aite no mentsu wa jibun no sore ni mo kakawaru koso, nihon jin wa tsunehi 

koro kara, otagai no kao o tateru kotodou ni yonen ga nai no desu. 

Artinya : 

Karena harga diri lawan bicara juga berhubungan dengan diri sendiri,  

merupakan kebiasaan orang Jepang dari dulu senantiasa bertutur kata dan 

bertingkah laku yang menjaga harga diri satu sama lain. 
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Padanan dalam bahasa Indonesia : - 

Analisis : 

Kanyouku 『 顔 を 立 て る 』 (kao o tateru) bermakna leksikal 

„menegakkan muka‟. Kemudian, secara idiomatikal kanyouku “kao o 

tateru” memiliki makna „menjunjung tinggi kehormatan orang itu, dengan 

melakukan sesuatu yang bisa menjaga harga dirinya‟. Kata muka memiliki 

pengertian makna yang sama seperti kanyouku kao ga tatsu, yakni bermakna 

nama atau harga diri. Menegakkan yang berarti mendirikan.  

Mendirikan harga diri lawan bicara yang dimaksud ialah bertingkah 

laku dan bertutur kata yang sopan (data 5). Hal itu dilakukan agar bisa saling 

menjaga nama baik satu sama lain. Oleh sebab itu, tidak dipungkiri jika 

orang jepang dari dulu terkenal dengan kesopan-santunannya. Jadi kebiasaan 

mendirikan harga diri adalah pertanda menjaga nama baik satu sama lain. 

Dengan demikian, hubungan antara menegakkan muka (leksikal) 

dengan menjaga nama baik adalah perluasan secara metonimi yang 

berdekatan secara waktu, atau berupa cara dan tujuan, untuk menjaga nama 

baik sebagai tujuannya dilakukan dengan cara mendirikan harga diri 

(bertingkah laku dan bertutur kata yang sopan). 
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6. 浮かない顔をする 

Ukanai kao o suru 

Makna leksikal : 

Kanyouku “ukanai kao o suru” terbentuk dari kata kerja „ukanai‟ 

kemudian kata benda „kao‟ dan kata kerja „suru‟ yang dihubungkan dengan 

partikel „o‟. Kata „ukanai‟ merupakan bentuk negatif dari kata kerja „ukanu‟ 

yang mempunyai makna bergembira. Kata „kao‟ dalam idiom ini 

mempunyai makna wajah. Makna leksikal dari kanyouku „ukanai kao o 

suru‟ adalah berwajah tidak gembira. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:54) 

気がかりなことや不満に思うことなどがあって、楽しくなさそうな

顔つき。 

Ki ga karina koto ya fuman ni omou koto nado ga ate, tanoshikunasa souna 

kao tsuki． 

Artinya : 

Raut mukanya terlihat tidak senang karena merasa tidak puas, khawatir dan 

lain-lain. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang : 

Data 6(NHK, 2015) 

みんなはアリからのお土産を喜んでいますが、ケンジはアリとのコ

ミュニケーションがうまくいかず、少し浮かない顔をしています。 

Minna wa Ari kara no omiyage o yorokonde imasu ga, Kenji wa Ari to no 

komyunikeeshon ga umaku ikazu, sukoshi ukanai kao o shite imasu. 
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Artinya : 

Semua gembira mendapatkan oleh-oleh dari Ari, tetapi Kenji sedikit 

berwajah tidak gembira karena komunikasi dengan Ari tidak baik.  

 

Padanan  dalam bahasa Indonesia : muka jatuh ke tanah 

Penggunaan idiom dalam kalimat bahasa Indonesia : 

Mengapa mukamu seperti akan jatuh ke tanah? Kalau tak mau disuruh 

katakanlah terus terang. (Badudu, 2008:240). 

Analisis : 

Kanyouku 『浮かない顔をする』 (ukanai kao o suru) bermakna 

leksikal „berwajah tidak gembira‟. Kemudian, secara idiomatikal kanyouku 

“ukanai kao o suru”memiliki makna „raut mukanya terlihat tidak senang, 

karena merasa tidak puas, khawatir dan lain-lain‟.  

Berwajah tidak gembira disini karena adanya suatu hal yang membuat 

raut wajahnya terlihat tidak senang. Misalnya, dalam kalimat penggunaan 

kanyouku(data 6) di atas disebutkan bahwa Kenji berwajah tidak senang saat 

diberi buah tangan, karena ia memiliki komunikasi yang kurang baik dengan 

temannya. Dengan demikikian hubungan antara makna leksikal dan 

idiomatikal kanyouku „ukanai kao o suru‟ mengalami perluasaan makna 

yang terjadi secara metonimi. 

Kemudian, kanyouku ini memiliki padanan makna yang sama dalam 

bahasa Indonesia yaitu “muka jatuh ke tanah”. “Muka jatuh ke tanah” 

memiliki makna idiomatikal „wajahnya tampak tidak senang‟. Muka(wajah) 

dapat digunakan untuk membaca keadaan seseorang seperti kondisi 
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kesehatan dan mengekspresikan perasaan yang sedang terjadi. Dalam idiom 

ini, muka jatuh ke tanah bukanlah kejadian yang sebenarnya, akan tetapi 

muka jatuh ke tanah hanyalah perumpamaan. Hal ini diibaratkan ketika tiba-

tiba kita tersandung dan muka kita terkena tanah. Setelah terjatuh, tidak 

lekas mendapatkan pertolongan tetapi malah di tertawai oleh orang-orang 

disekitar kita. Hal pertama yang kita rasakan ialah perasaan malu dan rasa 

sakit yang di pendam. Setelah itu timbul perasaan lain yakni perasaan kesal. 

Akibatnya, raut wajahnya terlihat tampak tidak senang.  

Seperti halnya pada kalimat idiom bahasa Indonesia di atas, pada raut 

muka(wajah)nya tersebut menunjukkan bahwa dia kesal karena terus 

menerus disuruh namun perasaannya hanya bisa di pendam. Meskipun 

perasaan kesalnya dipendam dan tidak diketahui oleh siapapun, tapi 

wajahnya tetap mengekspresikan raut wajah tidak senang. Oleh karena itu, 

baik dalam muka jatuh ke tanah (leksikal) maupun dalam wajahnya tidak 

senang (idiomatikal), terdapat titik kesamaannya, yaitu keadaan dimana 

seseorang mengekspresikan wajahnya dengan perasaan tidak senang. 

Dengan demikian, makna idiomatikal yang muncul pada idiom tersebut 

merupakan perluasaan dari makna leksikal yang terjadi secara metafora.  

Persamaan : 

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu 

„raut wajah terlihat tidak senang‟. 
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Perbedaan : 

Perbedaan dari kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal yang 

berbeda yakni berwajah tidak gembira dalam kanyouku bahasa Jepang dan 

muka jatuh ke tanahdalam idiom bahasa Indonesia. Serta juga mengalami 

perluasan makna yang berbeda, kanyouku bahasa Jepang mengalami 

perluasaan makna yang terjadi secara metonimi, sedangkan idiom bahasa 

Indonesia mengalami perluasaan makna secara metafora. 

7. 顔を合わせる 

Kao o awaseru 

Makna leksikal : 

Kanyouku“kao o awaseru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata 

kerja „awaseru‟ yang dihubungkan dengan partikel „o‟. Makna leksikal dari 

kanyouku “kao o awaseru” adalah berhadapan muka. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:96) 

競技などで、対戦相手となる。また、映画・演劇などで、競演する。 

Kyougi nado de, taisen aite to naru. Mata, eiga/engeki nado de, kyouen suru. 

Artinya : 

Menjadi lawan yang dihadapi seperti dalam pertandingan, dan lain-lain. 

Juga, bersaing untuk sebuah drama atau film. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang : 

Data 7 (A.S, 2014) 
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3位決定戦はタイとイラクが顔を合わせる。 

San iketteisen wa Tai to Iraku ga kao o awaseru. 
 

Artinya:  
 

Irak dan Thailand bertanding untuk memperebutkan juara tiga. 

Padanan dalam bahasa Indonesia : - 

Analisis : 

Kanyouku『顔を合わせる』 (kao o awaseru) bermakna leksikal 

„berhadapan muka‟, sedangkan secara idiomatikal bermakna “menjadi lawan 

yang dihadapi seperti dalam pertandingan, dan lain-lain. Juga bersaing untuk 

sebuah drama atau film”. Berhadapan muka digunakan bukan hanya untuk 

menyatakan bertemu muka dengan muka, melainkan yang dimaksud ialah 

untuk menyatakan arti bertanding. Seperti contoh kalimat di atas, pemain 

Irak dan Thailand yang dimaksud dalam kalimat tersebut ialah pemain bola. 

Memang sebelum bertanding, para pemain bola akan melakukan 

perpindahan secara fisik, yaitu keluar dari ruang ganti, menuju lapangan, 

lalu diikuti dengan kegiatan bertanding. Dengan demikian hubungan antara 

berhadapan muka (leksikal) dengan bertanding (idiomatikal) berdekatan 

secara waktu, atau berupa hubungan cara dan tujuan, untuk bertanding 

sebagai tujuannya dilakukan dengan cara berhadapan muka terlebih dulu 

antar pemain di tengah lapangan. Sehingga, kanyouku “kao o awaseru” 

mengalami perluasan makna yang terjadi secara metonimi. 
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8. 顔をほころばせる 

Kao o hokorobaseru 

Makna leksikal : 

Kanyouku“kao o hokorobaseru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan 

kata kerja „hokorobaseru‟ yang dihubungkan dengan partikel „o‟. Makna 

leksikal dari kanyouku “kao o hokorobaseru” adalah muka tersenyum. 

Makna Idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:97) 

うれしさで、思わずにっこりする。 

Ureshi sa de, omowazu nikkori suru. 

Artinya : 

Karena gembira, tanpa sadar tersenyum. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang :   
 

Data 8 (A.S, 2014 )   

 

会場にはくまモンや、フッピー、ほこまるなど、各地域を代表す

るゆるキャラが登場し、西村は「彼らに囲まれていると幸せな気

持ちになりますね」と顔をほころばせていた。 

Kaijou ni wa kumamon ya, fuppii, hokomaru nado, kakuchiiki o 

daihyousuru yuru kyara ga toujou shi, Nishimura wa “ karera ni 

komareteiru to shiawase(na) kimochi ni narimasu ne” to kao o 

hokorobaseteita.  

Artinya :  
 

Di ruang  pertemuan muncul  karakter maskot yang mewakili tiap-tiap 

daerah seperti Kumamon, Fuppii, Hokomaru dan lain-lain, dan Nishimura 

dengan  tersenyum berkata “ketika dikelilingi oleh mereka(karakter 

maskot) perasaan saya menjadi bahagia” 

Keterangan:  
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Kumamon : karakter maskor yang dibuat pemerintah Prefektur Kumamoto. 

Fuppii     : karakter maskot daerah Shizuoka Fukuroi. 

Hokomaru : karakter maskot  Kota Hokota. 

Padanan dalam bahasa Indonesia : berkilat muka 

Penggunaan idiom dalam kalimat bahasa Indonesia : 

Kalau mukanya berkilat, tanda dia sedang banyak uang (Chaer, 1997:123). 

Analisis : 

Kanyouku『顔をほころばせる』 (kao o hokorobaseru) bermakna 

leksikal „muka tersenyum‟. Sedangkan secara idiomatikal bermakna “karena 

gembira, tanpa sadar tersenyum”. Hubungan makna yang terjadi antara 

makna leksikal dan idiomatikal dalam kanyouku kao o hokorobaseru adalah 

metonimi yang berdekatan secara waktu atau berupa hubungan sebab-akibat. 

Muka  dapat digunakan untuk mengekpresikan perasaan yang sedang 

terjadi. Seperti pada konteks kalimat kanyouku (data 8) di atas, perasaan 

Nishimura menjadi bahagia ketika dikelilingi maskot, sehingga ia tanpa sadar 

tersenyum saat berbicara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa  adanya perasaan 

gembira merupakan sebabnya dan akibatnya ialah mukanya tersenyum.  

Kanyouku kao o hokorobaseru memiliki padanan maknanya dalam 

bahasa Indonesia, yaitu “muka berkilat”. Idiom muka berkilat memiliki 

makna “berseri-seri wajahnya, tampak gembira”. Kata berkilat sendiri 

memiliki makna memancarkan (mengeluarkan) cahaya. Seperti contoh 

kalimat idiom di atas, yaitu orang tersebut memiliki banyak uang. Karena 

banyak uang, ia akan merasa gembira sebab bisa membeli apa yang ia 
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inginkan. Perasaan gembira inilah, yang membuat wajahnya berseri-seri 

seolah-olah terpancar cahaya terang dari raut mukanya.    

Hal ini merupakan perluasan secara metafora. Di mana adanya 

kesamaan antara berkilat dengan wajah yang berseri-seri,tampak gembira. 

Idiom ini digunakan untuk menyatakan keadaan dimana seseorang 

merasakan perasaan senang dan gembira. 

Persamaan :  

 

Kanyouku kao o hokorobaseru dan idiom muka berkilat memiliki  

makna idiomatikal yang sama yaitu „karena gembira raut wajah berseri-seri 

dan tersenyum‟. 

Perbedaan :  

 

Perbedaan dari kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal yang 

berbeda yakni muka tersenyum dalam kanyouku bahasa Jepang dan muka 

berkilat dalam idiom bahasa Indonesia. Serta juga mengalami perluasan 

makna yang berbeda, kanyouku bahasa Jepang mengalami perluasaan makna 

yang terjadi secara metonimi, sedangkan idiom bahasa Indonesia mengalami 

perluasaan makna secara metafora. 
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9. 顔に出る 

Kao ni deru 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao ni deru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata 

kerja„deru‟ yang dihubungkan dengan partikel „ni‟. Makna leksikal dari 

kanyouku “kao ni deru” adalah muncul di wajah. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:95) 

何も言わなくても、その時の気持や考えなどが、表情に現われる。 

Nanimo iwanakutemo, sono toki no kimochi ya kangae nado ga, hyoujou ni 

arawareru. 

Artinya: 

Meskipun tidak mengatakan apapun, namun perasaan dan pemikirannya 

saat itu terlihat pada raut wajahnya. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang:   
 

Data 9 (N.H.K, 2015)   

 

小学生の頃は先生には勿論親にも話せなくてだけど自分はすぐ顔に

出るタイプですからきっとバレたんですかね。 

Shougakusei no koro wa sensei ni mochiron oya ni mo hanasenakute dakedo 

jibun wa sugu kao ni deru taipu desukara kitto baretan desu ka ne. 

Artinya : 

Semasa sekolah dasar (SD), saya tidak bisa mengatakan kepada guru saya 

tentu saja juga kepada orangtua, tetapi karena saya sendiri tipe yang mudah 

terlihat ekspresi di raut wajahnya, pasti ketahuan. 
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Padanan dalam bahasa Indonesia : - 

Analisis : 

Kanyouku 『顔に出る』 (kao ni deru) memiliki makna leksikal 

„muncul di wajah‟ dan memiliki makna idiomatikal „meskipun tidak 

mengatakan apapun, namun perasaan dan pemikirannya saat itu terlihat pada 

raut wajahnya‟. Kata muncul bisa bermakna timbul. Muncul di wajah berarti 

ada sesuatu yang timbul dari wajahnya. Sesuatu yang timbul itu pasti dapat 

dilihat. Kemudian, makna kalimat data 9 adalah ekspresinya mudah terlihat 

dari raut wajahnya. Kata terlihat disini pun memiliki makna dapat dilihat 

atau kelihatan. Jadi yang timbul atau dapat dilihat dari raut wajahnya adalah 

perasaan dan pemikirannya. Dengan demikian, kanyouku kao ni deru 

mengalami perluasaan secara metafora,  dimana muncul di wajah (leksikal) 

dan terlihat pada raut wajahnya (idiomatikal) memiliki titik kesamaannya 

yakni sebuah perasaan atau pemikiran saat itu yang dapat dilihat atau 

kelihatan pada raut wajahnya. 

10. 顔から火が出る 

Kao kara hi ga deru 

Makna leksikal :   
 

Kanyouku “kao kara hi ga deru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ kata 

benda „hi‟ dan kata kerja „deru‟. Antara kao dan hi dihubungkan oleh 

partikel „kara‟, sedangkan antara hi dan deru dihubungkan partikel „ga‟. 
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Makna leksikal dari kanyouku “kao kara hi ga deru” adalah dari wajah 

muncul api. 

Makna idiomatikal :   
 

(Kuramochi, 1998:95)   

 

顔が真っ赤になる意で、ひどく恥ずかしい思いをする様子。  

 

Kao ga makka ni naru i de, hidoku hazukashii omoi o suru yousu. 

Artinya:   

 

Muka menjadi merah padam, disebabkan mendapatkan hal yang sangat 

memalukan 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang:   
 

Data 10 (Mainichi, 2015)   

 

家には４人の子供がいる。上の３人は学校生活に何も問題はなかっ

た。宿題だけは忘れずに家でやり、楽しい小学校生活を送っていた。

４番目の息子だけが、ノンビリ屋で、宿題もやらずに学校に行く子

だった。担任の女の先生に家庭訪問時、「よっちゃんは国語の漢字

をフランス語みたいに思っていますね」と言われ、母親の私は顔か

ら火が出るくらい恥ずかしい思いをした。 
 

Ie ni wa yonnin no kodomo ga iru. Ue ni sannin wa gakkou seikatsu ni 

nanimo mondai wa nakatta. Shukudai dake wa wasurezuni ie de yari, 

tanoshii shougakku seikatsu o okutteita. Yon banme no musuko dake ga, 

nonbiri ya de, shukudai mo yarazuni gakkou ni iku ko data. Tannin no 

onna no sensei ni katei homonji, “Yotcchan wa kokugo no kanji o 

Furansu go mitai ni omotte imasu ne” to iware, haha oya no watashi wa 

kao kara hi ga deru kurai hazukashii omoi o shita. 

 

Artinya : 

Di rumah ada empat orang anak. Ketiga orang kakaknya tidak ada masalah 

apapun di kehidupan sekolah. Pekerjaan rumah(PR) saja di rumah ridak lupa 

mengerjakan, mereka menikmati kehidupan SD yang menyenangkan. Hanya 

anak laki-laki yang keempat, karena di rumah santai-santai, dia pergi untuk 

sekolah tanpa mengerjakan PR. Ketika kunjungan rumah oleh wali 

kelas(perempuan), dikatakan oleh wali kelas kepada saya “Yocchan berpikir 



61 

 
 

bahwa mata pelajaran kanji bahasa Jepang seperti bahasa Perancis ya”, saya 

sebagai ibu merasa malu seperti muncul api dari wajah.  

 

Padanan makna dalam bahasa Indonesia : merah muka 

Penggunaan dalam kalimat bahasa Indonesia :   
 

merah muka Anita karena terus diusik oleh kakaknya, ketikakekasihnya 

datang berkunjung. (Badudu, 2008:233) 

Analisis : 

Kanyouku 『顔から火が出る』(kao kara hi ga deru ) memiliki makna 

leksikal „muncul api dari wajah‟ dan memiliki makna idiomatikal „Muka 

menjadi merah padam, karena mendapatkan hal yang sangat memalukan‟. 

Kata api muncul dari wajahnya hanyalah sebuah perumpaan. Dimana api 

sendiri biasanya identik dengan warna kemerah-merahan. Jadi muncul api 

dari wajah berarti muncul warna kemerah-merahan dari wajahnya. 

Kesamaan juga terjadi pada saat kita mendapatkan hal yang memalukan, 

muka kita akan menjadi merah padam dengan sendirinya. Dengan demikian, 

kanyouku kao kara hi ga deru mengalami perluasaan yang terjadi secara 

metafora, karena adanya kesamaan antara api dengan malu yakni warna 

kemerah-merahan. 

Kanyouku kao kara hi ga deru memiliki padanan makna dalam bahasa 

Indonesia  yaitu “merah muka”. Idiom kehilangan muka memiliki makna 

„malu‟. Muka yang memerah dan perasaan yng malu biasanya berjalan 

beriringan. Perasaan yang bergejolak merupakan respon alami dari seseorang 

terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya. Saat seseorang sedang malu, 
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maka tubuh akan mengeluarkan hormon. Saat hormon tersebut meningkat, 

maka napas dan detak jantung pun meningkat. Akibat detak jantung 

meningkat, pembuluh darah pun melebar untuk mengimbangi pompaan 

jantung yang meningkat. Kemudian pembuluh darah melebar kebeberapa 

bagian tubuh dan posisinya dekat sekali dengan permukaan kulit. Salah 

satunya di bagian pipi atau daerah muka. Itulah mengapa orang yang sedang 

malu, pipinya atau mukanya akan terlihat memerah. Idiom muka merah 

merupakan bentuk perluasan makna secara metonimi yang berdekatan secara 

waktu. Dimana perasaan malu mengakibatkan muka merah.  

Persamaan :   
 

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu 

muka merah karena malu.  

Perbedaan :   
 

Perbedaan pada kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal dan 

majas yang berbeda yakni muncul api dari muka dalam kanyouku bahasa 

Jepang beserta majas metafora dengan merah muka dalam idiom bahasa 

Indonesia beserta majas metonimi.  
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11. 顔を見せる 

Kao o miseru 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao o miseru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata 

kerja „miseru‟ yang dihubungkan dengan partikel „o‟. Makna leksikal dari 

kanyouku “kao o miseru” adalah memperlihatkan wajah. 

Makna idiomatikal :   
 

Kuramochi (1998: 97)   

 

会合に出たり、人目につく所に出たりする。  

 

Kaigo ni detari, hitome ni tsuku tokoro ni detari suru. 

Artinya :   

 

Menghadiri pertemuan dan muncul di tempat umum. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang: 

Data 11 (Mainichi, 2015)   

 

林君は帰国したそうだが、一向に顔を見せないね。  

 

Hayashi kun wa kikoku shita sou da ga, ikkou ni kao o misenai ne. 

Artinya :   

 

Sepertinya Hayashi sudah pulang (kampung halaman), tapi sama sekali 

tidak kelihatan.  

  

Padanan dalam bahasa Indonesia : ujung hidung 
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Penggunan idiom dalam kalimat bahasa Indonesia :   
 

Mengapa baru sekarang tampak ujung hidung mu?ke mana saja engkau 

selama ini? (Badudu, 2008:128) 

Analisis :   
 

Kanyouku 『顔を見せる』(kao o miseru) memiliki makna leksikal 

„memperlihatkan wajah‟ dan memiliki makna idiomatikal „menghadiri 

pertemuan dan muncul di tempat umum‟. Kata memperlihatkan berarti 

menunjukkan. Hal yang ditunjukkan tidak hanya wajahnya saja, melainkan 

keseluruhan yaitu dirinya. Sedangkan kata muncul berarti menampakkan diri.  

Dengan demikian, hubungan antara memperlihatkan wajah (leksikal) dengan 

muncul (idiomatikal) adalah terjadi perluasan makna secara metafora, karena 

adanya titik kesamaannya yaitu menunjukkan atau menampakkan diri. 

Kanyouku kao o miseru memiliki padanan dalam bahasa Indonesia 

selain menggunakan kata „muka‟ ialah idiom “ujung hidung”. Idiom „ujung 

hidung‟ mempunyai makna „muncul, datang‟. Hidung merupakan salah satu 

dari bagian wajah. Ujung hidung dapat diibaratkan apabila ingin melihat 

wajah kita sendiri tanpa cermin, yang dapat terlihat hanyalah ujung hidung 

kita. Hidung kita tampak muncul. Sedangkan kata muncul berarti 

menampakkan diri. Dengan demikian, hubungan makna antara ujung hidung 

(leksikal) dengan makna idiom (muncul) memiliki perluasan makna yang 

terjadi secara metafora, karena memiliki titik kesamaan antara makna 

leksikal dan maknan idiomatikalnya yaitu terlihat atau tampak. 
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Persamaan : 

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu 

muncul. Serta keduanya mengalami perluasaan makna yang sama yaitu 

metafora. 

Perbedaan : 

Perbedaan pada kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal dan kata 

pembentuknya yang berbeda yakni dalam kanyouku bahasa Jepang 

menggunakan kata „muka‟ yaitu memperlihatkan muka, sedangkan dalam 

idiom bahasa Indonesia menggunakan kata „hidung‟, yaitu ujung hidung. 

12. 顔に泥を塗る 

Kao ni doro o nuru 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao ni doro o nuru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ kata 

benda „doro‟ dan kata kerja „nuru‟. Antara kao dan doro dihubungkan oleh 

partikel „ni‟, sedangkan antara doro dan nuru dihubungkan partikel „o‟. 

Makna leksikal dari kanyouku “kao ni doro o nuru” adalah melumuri 

lumpur ke muka. 

Makna idiomatikal :   
 

(Kuramochi, 1998:95)   

 

その人が何かをした結果、相手の名誉を傷つけたり恥をかかせたり

する。 
  

Sono hito ga nanika o shita kekka, aite no meiyo o kizutsuketari haji o 

kakasetari suru. 

Artinya :   
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Membuat malu dan menodai nama baik orang lain, akibat perbuatan yang 

telah dilakukannya. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang:   
 

Data 12(Mainichi, 2015)   

 

三十歳を過ぎたというのに親の顔に泥を塗るようなことばかりして、

恥ずかしいと思わないのか。  

 

Sanjuu sai o tsugi ta to iu no ni oya no kao ni doro o nuru youna koto 

bakari shite, hazukashii to omowanai no ka.   

 

Artinya : 

   

Padahal sudah lebih berumur 30 tahun, tetapi terus-menerus menodai nama 

baik orang tua, apakah tidak merasa malu?   

 

Padanan dalam bahasa Indonesia : membuang nama 

Penggunaan dalam kalimat bahasa Indonesia :   
 

Perbuatanmu yang tak senonoh itu membuang nama orangtuamu saja. 

(Badudu, 2008:68). 

Analisis :   
 

Kanyouku 『顔に泥を塗る』(kao ni doro o nuru) memiliki makna 

leksikal „melumuri lumpur ke muka‟ dan makna idiomatikal „menodai nama 

baik orang‟. Hubungan antara makna melumuri lumpur ke muka (leksikal)  

dengan merusak nama baik (idiomatikal) ini terjadi secara metafora. Kao (

顔 ) dapat disimbolkan sebagai reputasi seseorang. Sedangkan, lumpur 

identik dengan tanah lunak dan berair.  

Maka, apabila ada seseorang yang dilumuri wajahnya dengan lumpur. 

Hal itu dapat mengakibatkan wajah tersebut menjadi jelek dan orang 
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tersebut akan merasa malu karena ditertawakan akibat wajahnya terkena 

lumpur. Kemudian, makna dari kalimat kanyouku kao ni doro o nuru (data 

12) adalah menodai nama baik. Kata menodai sendiri bermakna 

menjelekkan atau mengotori, jadi menodai nama baik berarti menjelekkan 

nama baik/menjelekkan reputasi seseorang. Dengan demikian, kanyouku kao 

ni doro o nuru mengalami perluasaan secara metafora, karena adaanya titik 

kesamaan antara melumuri lumpur ke muka dengan menodai nama baik 

yakni malu dan menjadi jelek. 

Kanyouku ini memiliki padanan makna dalam bahasa Indonesia selain 

yang menggunakan kata „muka‟ ialah idiom “membuang nama”. Idiom 

„membuang nama‟ mempunyai makna „menodai nama baik‟. Dalam 

masyarakat Indonesia, “nama” sama halnya dengan kehormatan seseorang.  

Kata membuang berarti melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tak 

berguna. Sesuatu yang tidak berguna biasanya yang sudah jelek, rusak, dan 

lain-lain. Kemudian, makna dari kalimat idiom membuang nama adalah 

menodai nama baik. Kata menodai sendiri bermakna menjelekkan, jadi 

menodai nama baik berarti menjelekkan nama baik. Dengan demikian, pada 

idiom „membuang nama‟ mengalami perluasaan secara metafora, karena 

adaanya titik kesamaan antara membuang nama dengan menodai nama baik 

yakni sesuatu yang jelek biasanya akan di buang. 
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Persamaan :   

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu 

menodai nama baik. Serta keduanya mengalami perluasaan makna yang 

sama yaitu metafora. 

Perbedaan : 

Perbedaan pada kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal dan kata 

pembentuknya berbeda yakni dalam kanyouku bahasa Jepang menggunakan 

kata „muka‟ yaitu melumuri lumpur ke muka, sedangkan dalam idiom 

bahasa Indonesia menggunakan kata „nama‟, yaitu membuang nama. 

13. 顔が売れる 

Kao ga ureru 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao ga ureru”  terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata 

kerja„ureru‟ yang dihubungkan dengan partikel „ga‟. Makna leksikal dari 

kanyouku “kao ga ureru” adalah muka laris. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:94) 

世間に名の知られた存在になる。有名になる。 

Seken ni na no shirareta sonzai ni naru. Yuumei ni naru. 

Artinya : 

Keberadaan namanya di ketahui oleh masyarakat luas. Menjadi terkenal. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang: 
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週刊誌にも連載を始めて、最近めきめきと顔が売れてきた漫画家の

－人だ。 

 
Shuukanshi ni mo rensai o hajimete, saikin meki meki to kao ga urete kita  

Mangaka no hitori da. 

 

Artinya : 

 

Karena memuat karangan secara bersambung di majalah mingguan juga,  dia 

seorang pelukis komik menjadi terkenal secara mencolok akhir-akhir ini. 

Padanan dalam bahasa Indonesia : mendapat nama 

Penggunaan idiom dalam kalimat bahasa Indonesia :  

Dalam dunia olahraga dia sudah mendapat nama. (Chaer, 1997:43). 

Analisis : 

Kanyouku 『顔が売れる』(kao ga ureru) bermakna leksikal „muka 

laris‟ sedangkan secara idiomatikalnya memiliki makna „keberadaan 

namanya di ketahui oleh masyarakat luas. menjadi terkenal‟. 

Kata laris berarti laku. Dalam konteks kalimat data 13 yang laris(laku), 

bukan wajahnya melainkan karya-karyanya yang di sukai banyak orang. 

sehingga ia (pelukis komik) menjadi terkenal dan diketahui oleh masyrakat 

luas. Dalam hal ini, kanyouku kao ga ureru mengalami perluasaan makna 

yang terjadi secara metonimi atau berupa hubungan sebab-akibat dimana 

karya-karya nya yang laris di baca orang menjadi sebabnya dan akibatnya ia 

dikenal masyarakat luas dan menjadi terkenal. 

Kanyouku kao ga ureru memiliki padanan dalam bahasa Indonesia 

selain menggunakan kata „muka‟ ialah idiom “mendapat nama”. Idiom 

„mendapat nama‟ mempunyai makna „terkenal‟. Nama disini dapat diartikan 
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sebagai kehormatan seseorang. Dalam sontoh kalimat bahasa Indonesia di 

atas, mendapat nama dapat dijelaskan kepada orang yang telah mendapatkan 

suatu kehormatan dari masyarakat luas karena telah memenangkan 

pertandingan serta mengharumkan tim nya atau yang lebih luas lagi yaitu 

Indonesia. Sehingga, dalam seketika  ia menjadi terkenal.  

Dengan demikian idiom mendapat nama merupakan perluasan makna 

secara metonimi yang berdekatan secara waktu atau hubungan sebab-akibat. 

Dimana menjadi pemenang dan mendapatkan kehormatan (nama) adalah 

sebabnya, dan akibatnya ialah ia menjadi terkenal. 

Persamaan : 

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu 

terkenal. Serta keduanya mengalami perluasaan makna yang sama yaitu 

metonimi. 

Perbedaan :  

Perbedaan pada kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal dan kata 

pembentuknya yang berbeda yakni dalam kanyouku bahasa Jepang 

menggunakan kata „muka‟ yaitu muka laris, sedangkan dalam idiom bahasa 

Indonesia menggunakan kata „nama‟, yaitu mendapat nama.  
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14. 顔が広い 

Kao ga hiroi 

Makna leksikal :   
 

Kanyouku “kao ga hiroi” terbentuk dari kata benda „kao‟ dan kata 

sifat„hiroi‟ yang dihubungkan dengan partikel „ga‟. Makna leksikal dari 

kanyouku “kao ga hiroi” adalah muka luas. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:95) 

交際範囲が広く、知合いが多い様子。 

Kousai han‟i ga hiroku, shiriai ga ooi yousu. 

Artinya : 

Keadaan dimana sesorang memiliki banyak kenalan dan  luas lingkungan 

pergaulannya. 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang: 

Data 14 

顔が広い男だから、彼に頼めば適当な人を紹介してくれるだろう。 

kao ga hiroi otoko dakara, kare ni tanomeba tekitou na hito o shoukaishite 

kureru darou. 

Artinya : 

Karena pria itu banyak kenalan, kalau meminta tolong kepada dia, dia akan 

memperkenalkan orang yang tepat. 

Padanan dalam bahasa Indonesia : - 
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Analisis : 

Kanyouku 『顔が広い』 (kao  ga hiroi) bermakna leksikal „muka 

luas‟ sedangkan secara idiomatikalnya memiliki makna „orang yang 

mempunyai banyak kenalan dan luas lingkup pergaulannya‟. Kata luas 

digunakan untuk menyatakan tempat ketika seseorang memiliki banyak 

kenalan dan luas lingkungan pergaulannya. Muka merupakan bagian yang 

digunakan untuk menyatakan keseluruhan yaitu orang. 

Dengan demikian, hubungan antara muka luas (leksikal) dengan banyak 

kenalan(idiomatikal) adalah perluasan yang terjadi secara metonimi, yang 

berdekatan secara ruang yaitu sebagian (muka) untuk menyatakan 

keseluruhan(orang). 

15. 顔向けができない 

Kao muke ga dekinai 

Makna leksikal : 

Kanyouku “kao muke ga dekinai” terbentuk dari kata „kao‟ kemudian 

„muke‟ dan kata kerja negatif „dekinai‟ yang dihubungkan dengan partikel 

„ga‟. Makna leksikal dari kanyouku “kao muke ga dekinai” adalah tidak 

dapat menghadapkan muka. 

Makna idiomatikal : 

(Kuramochi, 1998:95) 

面目を失って、人に顔を合わせることができないほど恥じ入る様子。 
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Menboku o ushinatte, hito ni kao o awaseru koto ga dekinai hodo haji iru 

yousu. 

Artinya : 

Keadaan dimana seseorang sangat malu sampai tidak dapat bertemu dengan 

orang karena kehilangan harga diri(muka). 

Penggunaan kanyouku dalam kalimat bahasa Jepang: 

Data 15 (N.H.K, 2014) 

恥ずかしくて世間に顔向けができない。 

Hazukashikute seken ni kao muke ga dekinai.  

Artinya: 

Tidak dapat bertemu orang-orang karena malu 

Padanan dalam bahasa Indonesia : kehilangan muka 

Penggunaan dalam kalimat bahasa Indonesia :   
 

Karena perbuatan korupsi yang dilakukannya terbongkar, dia 

kehilangan muka dalam masyarakat.(Badudu, 2008:239). 

Analisis : 

Kanyouku 『顔向けができない』(kao muke ga dekinai) bermakna 

leksikal „tidak dapat menghadapkan muka‟ sedangkan secara idiomatikalnya 

memiliki makna „seseorang yang sangat malu sampai tidak dapat bertemu 

dengan orang karena kehilangan harga diri‟. 

Dalam melakukan hubungan interaksi antara seseorang dengan orang 

lain salah satu aktivitasnya, seperti melakukan hubungan bisnis, terlebih 
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dahulu orang-orang tersebut harus saling bertemu dan berhadapan. Setelah 

itu baru terjalin adanya komunikasi. Namun, apabila dalam lingkungan sosial 

seseorang telah kehilangan harga diri(mukanya). Maka ia pun akan merasa 

malu, dan tidak berani untuk bertemu dengan orang-orang. Dengan demikian, 

hubungan antara tidak dapat menghadapkan muka (leksikal) dengan malu 

karena kehilangan harga diri (idiomatikal) mengalami perluasaan makna 

yang terjadi secara metonimi yang berdekatan secara waktu. 

Kanyouku kao muke ga dekinai memiliki padanan dalam bahasa 

Indonesia yaitu “kehilangan muka”. Idiom kehilangan muka memiliki makna 

„malu, namanya menjadi jelek‟. Muka yang dimaksud ialah harga diri 

seseorang atau kehormatan seseorang. Kehilangan ialah hilangnya sesuatu.  

Setiap orang selalu berupaya menjaga nama baik dirinya sendiri. 

Namun, itu semua tidaklah mudah, karena dimana saat seseorang melakukan 

perbuatan yang tercela/menyimpang, disitulah timbul hal yang 

menyebabkan dia kehilangan sesuatu. Sesuatu itu ialah mukanya 

(kehormatan, harga diri).   

Pada analisis ini idiom kehilangan muka terjadi perluasan makna secara 

metonimi atau berupa hubungan sebab-akibat, dimana melakukan hal yang 

tercela yang dapat menyebabkan hilangnya kehormatan, harga diri adalah 

sebabnya dan akibatnya ialah malu, namanya menjadi jelek. 
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Persamaan :   
 

Kedua idiom tersebut memiliki makna idiomatikal yang sama yaitu 

malu, karena nama/harga dirinya hilang. Serta keduanya memiliki 

perluasaan makna yang terjadi secara metonimi.  

Perbedaan :   
 

Perbedaan pada kedua idiom ini ialah memiliki makna leksikal yang 

berbeda yakni tidak dapat menghadapkan muka dalam kanyouku bahasa 

Jepang dan kehilangan muka dalam idiom bahasa Indonesia.  

4.3. Kanyouku ‘Kao’ dan Idiom dalam Bahasa Indonesia 

Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa: 

4.3.1 Kanyouku „Kao‟ dan  Padanan dalam Bahasa Indonesia „Muka‟ 

 Kanyouku „kao‟ yang mempunyai padanan dengan idiom dalam bahasa 

Indonesia yang menggunakan kata „muka‟ adalah: 

1) 顔を曇らせる(kao o kumoraseru) Mengaburkan muka 

Makna  : raut wajah muram karena sedih 

Padanan  : bermuka suram 

2) 浮かない顔をする (ukanai kao o suru)  berwajah tidak gembira 

Makna  : raut wajah terlihat tidak senang 

Padanan : muka jatuh ke tanah 

3) 顔から火が出る(kao kara hi ga deru)muncul api dari wajah 

Makna  : muka menjadi merah padam, karena mendapat hal yang 

memalukan 
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Padanan : merah muka 

4) 顔向けができない(kao muke ga dekinai) tidak dapat menghadap-kan 

muka 

Makna   : sangat malu sampai tidak dapat bertemu dengan orang 

karena kehilangan harga diri 

Padanan : kehilangan muka 

5) 顔をほころばせる (kao o hokorobaseru) muka tersenyum 

Makna : karena gembira, wajah berseri-seri 

Padanan  : berkilat muka 

6) 顔を売る (kao o uru) menjual muka 

Makna : melakukan hal yang dapat menarik perhatian 

Padanan : jual muka 

4.3.2 Kanyouku „Kao‟ dan Padanan makna dalam Bahasa Indonesia selain 

„Muka‟ 

Kanyouku „Kao‟ yang mempunyai padanan dalam idiom bahasa Indonesia 

selain yang menggunakan kata „Muka‟ adalah: 

1) 顔に泥を塗る(kao ni doro o nuru) melumuri lumpur ke muka 

Makna   : menodai nama baik 

Padanan : membuang nama 

2) 顔を出す（kao o dasu）    mengeluarkan wajah 

Makna  : berkunjung ke rumah dan datang ke pertemuan 

Padanan : mencemarkan kaki 

3) 顔を見せる (kao o miseru) memperlihatkan wajah 
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Makna : muncul di tempat umum 

Padanan : ujung hidung 

4) 顔が売れる (kao ga ureru) muka laris 

Makna : terkenal 

Padanan : mendapat nama 

4.3.3 Kanyouku „Kao‟ yang Tidak Mempunyai Padanan dalam Bahasa Indonesia 

Kanyouku „kao‟ yang tidak mempunyai padanan makna idiom dalam 

bahasa Indonesia adalah: 

1) 顔が立つ(kao ga tatsu) muka berdiri 

Makna    : penilaian orang tersebut semakin tinggi, sehingga  bisa 

menjaga harga dirinya. 

2) 顔を立てる(kao o tateru) menegakkan muka 

Makna  : menjunjung tinggi kehormatan orang lain, dengan   

melakukan sesuatu yang bisa menjaga harga dirinya. 

3) 顔に出る(kao ni deru)     muncul di wajah 

Makna  : perasaan dan pemikirannya mudah terlihat pada raut wajah 

4) 顔を合わせる (kao o awaseru) berhadapan muka 

Makna  : bertanding  

5) 顔が広い(kao ga hiroi）muka luas 

Makna  : memiliki banyak kenalan/relasi 
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4.3.4 Tabel Persamaan Makna Kanyouku dengan Idiom Bahasa Indonesia  

Tabel 4 

No. Kanyouku kao Idiom bahasa 

Indonesia 

Makna Majas 

yang 

sama 

1. Kao o kumoraseru Bermuka 

suram 

Raut wajah yang 

muram karena sedih 

Metafora 

2. Ukanai kao o suru Muka jatuh 

ke tanah 

Raut wajah terlihat 

tidak senang 

- 

3. Kao kara hi ga deru Merah muka Muka menjadi 

merah padam, 

karena mendapat hal 

yang memalukan 

 

- 

4. Kao muke ga dekinai Kehilangan 

muka 

Sangat malu, tidak 

dapat bertemu orang 

karena kehilangan 

harga diri 

Metonimi 

5. Kao ni doro o nuru Membuang 

nama 

Menodai nama baik 

orang lain 

 Metafora 

6.  Kao o hokorobaseru Berkilat muka Karena gembira 

wajah berseri-seri 

- 

7. Kao o dasu Mencemarkan 

kaki 

Berkunjung, datang Metafora  

8. Kao o miseru Ujung hidung Muncul  Metafora  

9. Kao ga ureru Mendapat 

nama 

Terkenal  Metonimi  

10. Kao o uru Jual muka Melakukan hal yang 

dapat menarik 

perhatian 

Metonimi 

 

10 kanyouku pada tabel di atas, mempunyai persamaan makna idiomatikal  

yang sama dengan idiom bahasa Indonesia serta  tujuh dari sepuluh kanyouku 

tersebut memiliki majas yang sama dengan idiom bahasa Indonesia. Di tambah 

lagi, pada kao o uru (Tabel no.10) memiliki makna leksikal yang sama dengan 

bahasa Indonesia. 
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4.3.5 Tabel Perbedaan Makna Kanyouku dengan Idiom Bahasa Indonesia 

Tabel 5 

No. Kanyouku kao Idiom bahasa 

Indonesia 

Majas yang berbeda 

b.Jepang b.Indonesia 

1. Kao o kumoraseru 

(mengaburkan 

muka) 

Bermuka 

suram 

  

2. Ukanai kao o suru 

(berwajah tidak 

gembira) 

Muka jatuh ke 

tanah 

Metonimi Metafora 

3. Kao kara hi ga deru 

(muncul api dari 

muka) 

Merah muka Metafora Metonimi 

4. Kao muke ga dekinai 

(tidak dapat 

menghadapkan 

muka) 

Kehilangan 

muka 

 

 

- 

 

 

- 

5. Kao ni doro o nuru 

(melumuri lumpur 

ke muka) 

Membuang 

nama 

 

- 

 

- 

6.  Kao o hokorobaseru 

(muka tersenyum) 

Berkilat muka Metonimi Metafora 

7. Kao o dasu 

(mengeluarkan 

wajah) 

Mencemarkan 

kaki 

 

- 

 

- 

8. Kao o miseru 

(memperlihatkan 

wajah) 

Ujung hidung  

- 

 

- 

9. Kao ga ureru 

(muka laris) 

Mendapat 

nama 

- - 

10. Kao o uru 

(Menjual muka) 

Jual muka - - 

 

Perbedaan terletak pada masing-masing makna leksikal pada kanyouku dan 

idiom bahasa Indonesia, kecuali, pada kao o uru (tabel no 10). Kemudian tiga 

dari sepuluh kanyouku tersebut memiliki majas yang berbeda dengan idiom 

bahasa Indonesia. 
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4.4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis 15 kanyouku dan padanannya dalam bahasa 

Indonesia, dapat disimpulkan  sebagai berikut: 

 Dari 15 kanyouku, dihasilkan 10 kanyouku yang memiliki padanannya dalam 

bahasa Indonesia, diantaranya: 

a. enam kanyouku mempunyai padanan dalam idiom bahasa Indonesia yang 

menggunakan kata „muka/wajah‟, diantaranya kao o kumoraseru, ukanai 

kao o suru, kao kara hi ga deru, kao muke ga dekinai, kao o hokorobaseru 

dan kao o uru.    

b. empat kanyouku yang mempunyai padanan dalam idiom bahasa Indonesia 

selain yang menggunakan kata „muka/wajah‟, diantaranya  kao ni doro o 

nuru, kao o dasu, kao o miseru, dan kao ga ureru. 

c. lima kanyouku yang tidak mempunyai padanan dalam idiom bahasa 

Indonesia, diantaranya kao ga tatsu, kao o tateru, kao ni deru,kao o awaseru 

dan kao ga hiroi.  

 Sembilan kanyouku bahasa Jepang memiliki persamaan makna idiomatikal 

serta terdapat enam majas yang sama dengan idiom bahasa Indonesia. 

Sedangkan, perbedaan sembilan kanyouku tersebut terdapat makna leksikal 

serta terdapat tiga majas yang berbeda dengan idiom bahasa Indonesia. 

Kemudian terdapat satu kanyouku yang memiliki kesamaan makna 

(leksikal&idiomatikal) dan majas, yaitu kao o uru. Sedangkan, perbedaan 

kanyouku kao o uru terletak pada makna konotasinya. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil pernelitian dari beberapa sumber data diperoleh 15 

kanyouku. Kanyouku-kanyouku tersebut ialah kao o kumoraseru, ukanai kao o 

suru, kao kara hi ga deru, kao muke ga dekinai, kao o hokorobaseru, kao o uru, 

kao ni doro o nuru, kao o dasu, kao o miseru, kao ga ureru, kao ga tatsu, kao o 

tateru, kao ni deru, kao o awaseru, dan kao ga hiroi. Kemudian, dari hasil analisis 

dan pembahasan yang telah dibahas, keseluruhan kanyouku kao dan idiom dalam 

bahasa Indonesia khususnya yang menggunakan „muka‟, makna-makna 

idiomatikalnya digunakan untuk menyatakan reputasi seseorang, harga diri 

seseorang, emosi seseorang dan menyatakan kedatangan seseorang di suatu 

pertemuan hanya untuk sekedar basa-basi. Sedangkan, secara leksikal(makna 

sebenarnya) makna kata kao(muka) sendiri telah mengalami perluasaan, namun 

ada yang dapat diartikan atau dipahami secara leksikalnya saja, contohnya seperti 

dalam bahasa Jepang yaitu kanyouku kao o hokorobaseru (muka tersenyum) dan 

dalam idiom bahasa Indonesia yaitu idiom bermuka suram.  

Dari 15 kanyouku terdapat 10 kanyouku yang memiliki padanan dalam 

bahasa Indonesia, diantaranya, kao o kumoraseru, ukanai kao o suru, kao kara hi 

ga deru, kao muke ga dekinai, kao o hokorobaseru, kao o uru, kao ni doro o nuru, 

kao o dasu, kao o miseru, dan kao ga ureru.  
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Dari 10 kanyouku yang mempunyai padanan dengan idiom bahasa Indonesia, 

diperoleh pula persamaan dan perbedaan. Persamaan kanyouku kao dengan 

padanan dalam bahasa Indonesia, ialah terletak pada makna idiomatikalnya dan 

majas, sedangkan perbedaan terletak pada makna leksikal dan majas. Data 

tersebut akan dipaparkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel Persamaan dan Perbedaan 

No. Kanyouku kao 
Idiom bahasa 

Indonesia 

Makna 

Idiomatikal 

Majas 

B.Jepang B.Indonesia 

1. Kao o kumoraseru 

(mengaburkan 

muka) 

Bermuka 

suram 

Raut wajah 

yang muram 

karena sedih 

Metafora Metafora  

2. Ukanai kao o suru 

(berwajah tidak 

gembira) 

Muka jatuh 

ke tanah 

Raut wajah 

terlihat tidak 

senang 

Metonimi  Metafora  

3. Kao kara hi ga 

deru (muncul api 

dari muka) 

Merah 

muka 

Muka menjadi 

merah padam, 

karena mendapat 

hal yang 

memalukan 

Metafora  Metonimi  

4. Kao muke ga 

dekinai (tidak 

dapat 

menghadapkan 

muka) 

Kehilangan 

muka 

Sangat malu, 

tidak dapat 

bertemu orang 

karena 

kehilangan 

harga diri 

Metonimi Metonimi  

5. Kao ni doro o 

nuru (melumuri 

lumpur ke muka) 

Membuang 

nama 

Menodai nama 

baik orang 

lain 

 Metafora Metafora  

6.  Kao o 

hokorobaseru 

(muka tersenyum) 

Berkilat 

muka 

Karena 

gembira wajah 

berseri-seri 

Metonimi  Metafora  

7. Kao o dasu 

(mengeluarkan 

wajah) 

Mencemark

an kaki 

Berkunjung, 

datang 

Metafora  Metafora  

8. Kao o miseru 

(memperlihatkan 

wajah) 

Ujung 

hidung 

Muncul  Metafora  Metafora  

9. Kao ga ureru 

(muka laris) 

Mendapat 

nama 

Terkenal  Metonimi  Metonimi 
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10. Kao o uru 

(menjual muka) 

Jual muka Melakukan hal 

yang dapat 

menarik 

perhatian 

Metonimi Metonimi 

 

5.2. Saran 

Bagi pembelajar bahasa Jepang, meskipun materi mengenai kanyouku tidak 

diajarkan secara khusus di dalam perkuliahan, penting untuk dapat memahami 

kanyouku. Dengan memahami kanyouku akan memperlancar komunikasi dan 

menambah keragaman berbahasa secara langsung, maupun tidak langsung. 

Pada penelitian ini peneliti hanya menganilisis kanyouku dari makna dan 

padanannya dalam idiom bahasa Indonesia. Kemudian, sumber data untuk idiom 

bahasa Indonesia yang digunakan ialah Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia (J.S 

Badudu) cetakan pertama pada Mei 2008 dan Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia 

(Abdul Chaer) cetakan pertama Juni 1997. Idiom yang terdapat pada kedua kamus 

tersebut, menurut penulis cenderung menggunakan idiom lama yang diantaranya 

sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari masa kini. Sedangkan, 

suatu bahasa selalu berkembang dan berubah. Misalnya, ungkapan kao o dasu, 

padanan yang penulis temukan yaitu “mencemarkan kaki”. Menurut penulis, saat 

ini ungkapan dalam bahasa Indonesia tersebut sudah tidak digunakan lagi. Oleh 

karena itu, diharapkan bagi peneliti berikutnya disarankan mengambil sumber 

data tidak hanya dari kamus saja, tetapi juga menggunakan teknik angket atau 

wawancara untuk mengetahui apa yang responden gunakan saat ini untuk 

mengungkapkan “kao o dasu” dalam bahasa Indonesia. 
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Lampiran 1 

Sumber data: 

 Majalah The Monthly Nihonggo 

 www.asahi.com 

 www.nhk.or.jp 

 mainichi.jp 

No 慣用句 Kalimat 
Sumber 

Data 

1 
顔を曇らせ

る 

午後に水が引いて店に入った。「こんな浸水

ははじめて。楽器など高価な音楽機材の被害

が心配。営業もしばらく休む」と顔を曇らせ

た。 

Di sore hari, karena air telah surut ia masuk ke 

toko. Dengan wajah sedih berkata, “banjir seperti 

ini adalah pertama kalinya. Saya khawatir dengan 

kerugian peralatan musik yang sangat mahal dan 

lain-lain. Bisnis saya pun berhenti untuk 

sementara waktu”. 

Asahi 

Shinbun,  

17 

desember 

2014 

2 顔を売る 

地域の行事に積極的に参加し、顔を売ること

にしたのです。  

Saya memutuskan untuk mempromosikan diri 

dan berpartisipasi aktif di acara daerah.  

Nippon 

Housou 

Kyoukai;  

2014 

3 顔を出す 

本間氏は２０日、自民党道連の衆院選選対本

部の事務所開きにも顔を出した。 

Honmashi tanggal 20, telah menghadiri juga 

pembukaan kantor DPR Pemilu sentai markas 

partai demokrat liberal Michiren. 

Asahi 

Shinbun; 

21 

November 

2014 

4 顔が立つ 

妻は夫によれよれのワイシャツを着せては恥

ずかしいと思うし、夫はそんなシャツを着て

仕事に行っては妻の顔が立たないと思うので

す。 

Menurut saya, seorang istri merasa malu jika 

suami mengenakan kemeja lusuh, dan pandangan 

The 

Monthly 

Nihonggo, 

2001 

halaman 60 

http://www.asahi.com/
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suami yang pergi ke kantor dengan menggunakan 

kemeja seperti itu adalah tidak dapat menjaga 

nama baik istri. 

5 顔を立てる 

相手の面子は自分のそれにもかかわるからこ

そ、日本人は常日頃から、お互いの顔を立て

る言動に余念がないのです。 

Karena harga diri lawan bicara juga berhubungan 

dengan diri sendiri, orang Jepang dari dulu 

kebiasaannya senantiasa bertutur kata dan 

bertingkah laku yang menjaga harga diri satu 

sama lain. 

The 

Monthly 

Nihonggo, 

2001 

halaman 61 

6 
浮かない顔

をする 

みんなはアリからのお土産を喜んでいます

が、ケンジはアリとのコミュニケーションが

うまくいかず、少し浮かない顔をしていま

す。 

Semua bahagia mendapatkan oleh-oleh dari Ari, 

tetapi Kenji sedikit berwajah tidak gembira 

karena komunikasi dengan Ari tidak baik. 

Nippon 

Housou 

Kyoukai, 

2015 

7 
顔を合わせ

る 

3位決定戦はタイとイラクが顔を合わせる。 

Pertandingan juara ke 3, bertanding antara  Irak 

dan Thailand. 

Asahi 

Shinbun 30 

september 

2014 

8 
顔をほころ

ばせる 

会場にはくまモンや、フッピー、ほこま

るなど、各地域を代表するゆるキャラが

登場し、西村は「彼らに囲まれていると

幸せな気持ちになりますね」と顔をほこ

ろばせていた。 

Di ruang  pertemuan muncul  karakter maskot 

yang mewakili tiap-tiap daerah seperti Kumamon, 

Fuppii, Hokomaru dan lain-lain, dan Nishimura 

dengan  tersenyum berkata “ketika dikelilingi 

oleh mereka(karakter maskot) perasaan saya 

menjadi bahagia” 

Asahi 

Shinbun, 

2014 

9 顔に出る 

小学生の頃は先生には勿論親にも話せなくて

だけど自分はすぐ顔に出るタイプですからき

っとバレたんですかね。 

Semasa sekolah dasar (SD), saya tidak bisa 

Nippon 

Housou 

Kyoukai, 

2015 
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mengatakan kepada guru saya tentu saja juga 

kepada orangtua, tetapi karena saya sendiri tipe 

yang mudah terlihat ekspresi di raut wajahnya, 

pasti ketahuan. 

10 
顔から火が

出る 

家には４人の子供がいる。上の３人は学校生

活に何も問題はなかった。宿題だけは忘れず

に家でやり、楽しい小学校生活を送ってい

た。４番目の息子だけが、ノンビリ屋で、宿

題もやらずに学校に行く子だった。担任の女

の先生に家庭訪問時、「よっちゃんは国語の

漢字をフランス語みたいに思っていますね」

と言われ、母親の私は顔から火が出るくらい

恥ずかしい思いをした。 

Di rumah ada empat orang anak. Ketiga orang 

kakaknya tidak ada masalah apapun di kehidupan 

sekolah. Pekerjaan rumah(PR) saja di rumah 

ridak lupa mengerjakan, mereka menikmati 

kehidupan SD yang menyenangkan. Hanya anak 

laki-laki yang keempat, karena di rumah santai-

santai, dia pergi untuk sekolah tanpa mengerjakan 

PR. Ketika kunjungan rumah oleh wali 

kelas(perempuan), dikatakan oleh wali kelas 

kepada saya “Yocchan berpikir bahwa mata 

pelajaran kanji bahasa Jepang seperti bahasa 

Perancis ya”, saya sebagai ibu merasa malu 

seperti muncul api dari wajah.  

http://maini

chi.jp/shim

en/news/20

150721dd

m0130700

17000c.ht

ml 

 

11 顔が利く 

流通関係に顔が利く友人の紹介しましょう。 

Saya akan memperkenalkan anda dengan teman 

yang mempunyai pengaruh untuk hubungan 

distribusi.  

Mainichi, 

2015 

12 
顔に泥を塗

る 

三十歳を過ぎたというのに親の顔に泥を塗る

ようなことばかりして、恥ずかしいと思わな

いのか。 

Padahal sudah lebih berumur 30 tahun, tetapi 

terus-menerus menodai nama baik orang tua, 

apakah tidak merasa malu? 

Mainichi, 

2015 

13 顔が売れる 
週刊誌にも連載を始めて、最近めきめきと顔

が売れてきた漫画家の－人だ。 

Asahi 

Shinbun, 

http://mainichi.jp/shimen/news/20150721ddm013070017000c.html
http://mainichi.jp/shimen/news/20150721ddm013070017000c.html
http://mainichi.jp/shimen/news/20150721ddm013070017000c.html
http://mainichi.jp/shimen/news/20150721ddm013070017000c.html
http://mainichi.jp/shimen/news/20150721ddm013070017000c.html
http://mainichi.jp/shimen/news/20150721ddm013070017000c.html
http://mainichi.jp/shimen/news/20150721ddm013070017000c.html
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Karena memuat karangan secara bersambung di 

majalah mingguan juga,  dia seorang pelukis komik 

menjadi terkenal secara mencolok akhir-akhir ini 

2015 

14 顔が広い 

顔が広い男だから、彼に頼めば適当な人を紹

介してくれるだろう。 

Karena pria itu banyak kenalan, kalau meminta 

tolong kepada dia, dia akan memperkenalkan 

orang yang tepat. 

Nippon 

Housou 

Kyoukai 

2015 

15 
顔向けがで

きない 

恥ずかしくて世間に顔向けができない。 

Tidak dapat bertemu orang-orang karena malu 

Nippon 

Housou 

Kyoukai. 

2014 

 


