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SARI 
 

Herliastuti, Adeline. 2011. Analisis Makna Kanyouku Yang Menggunakan Simbol 
Anggota Tubuh Yang Terdapat Dalam Novel “Botchan” Karya Natsume 
Soseki. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan 
Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. Dra. Rina 
Supriantaningsih, M.Pd. Pembimbing 2. Setiyani Wardaningtyas, S.S., 
M.Pd. 

 
Kata kunci: Kanyouku, Anggota Tubuh, Novel 

 
Idiom atau ungkapan dalam bahasa Jepang disebut dengan kanyouku. 

Kanyouku sering menjadi alternatif yang sering dipakai sebagai alat 
menyampaikan maksud secara tidak langsung dalam bahasa Jepang, karena 
dengan menggunakan kanyouku, pembicara dapat menyampaikan maksud dengan 
lebih halus dan sopan tanpa langsung menyinggung dan menyakiti perasaan lawan 
bicara. Kanyouku dapat terbentuk dari berbagai jenis binatang, tumbuhan, anggota 
tubuh, dan sebagainya. Namun, kanyouku yang paling banyak adalah yang 
menggunakan simbol anggota tubuh. Kanyouku sering digunakan dalam 
percakapan, komik, dan novel. Oleh karena itu, penulis memilih untuk 
menganalisis makna kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh yang 
terdapat dalam novel Botchan karya Natsume Soseki karena dalam novel tersebut 
banyak menggunakan kanyouku. 

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis makna kanyouku dalam 
novel Botchan karya Natsume Soseki adalah dengan pendekatan deskriptif, yaitu 
mendeskripsikan tentang makna kanyouku yang menggunakan simbol anggota 
tubuh yang terdapat dalam novel ”Botchan” karya Natsume Soseki dilihat dari 
hubungan makna idiomatikal dan makna leksikalnya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik pustaka. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik analisis 
deskriptif. 

Dari hasil penelitian dalam novel Botchan karya Natsume Soseki terdapat 
21 kalimat yang menggunakan kanyouku yang bersimbol anggota tubuh. Dari 21 
kalimat terdapat 14 kanyouku dengan simbol anggota tubuh dan makna yang 
berbeda-beda. Kanyouku yang terdapat dalam novel Botchan ini lebih banyak 
yang menyatakan perasaan, perbuatan dan keadaan. Kanyouku yang menyatakan 
perasaan antara lain hara ga tatsu, kao wo yogosu, munakuso ga warui. Kanyouku 
yang menyatakan perbuatan adalah te wo kudasu, ashi wo ireru, kuchi wo dasu, 
kao wodasu, kuchi wo kiru, te ni ireru, ageashi wo toru. Kanyouku yang 
menyatakan keadaan adalah koshi wo nukasu, hitode ni wataru, ukime ni au, hone 
ga oreru. Hubungan makna antara makna leksikal dan makna idiomatikal dalam 
kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh antara lain hubungan sebab 
akibat, proses pembentukan katanya, serta perluasan makna yang termasuk dalam 
gaya bahasa metafora, metonimi dan sinekdoke. 
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Kata kunci : Kanyouku, Anggota Tubuh, Novel 

 

1. Latar Belakang 

 Dalam berkomunikasi manusia harus dapat menggunakan bahasa yang 

baik dan benar sehingga lawan bicara dapat mengerti apa yang dibicarakan dan 

tidak terjadi kesalahpahaman. Seringkali  penyampaian sesuatu maksud tertentu 

diucapkan secara tidak langsung dan bersifat simbolik, seperti menggunakan 

idiom atau ungkapan yang dalam bahasa Jepang disebut dengan kanyouku. 

Kanyouku sering menjadi alternatif yang sering dipakai sebagai alat 

menyampaikan maksud secara tidak langsung dalam bahasa Jepang, karena 

dengan menggunakan kanyouku, pembicara dapat menyampaikan maksud dengan 

lebih halus dan sopan tanpa langsung menyinggung dan menyakiti perasaan lawan 

bicara. Kanyouku dapat terbentuk dari berbagai jenis binatang, tumbuhan, anggota 

tubuh, dan sebagainya. Namun, kanyouku yang paling banyak adalah yang 

menggunakan simbol anggota tubuh. Kanyouku sering digunakan dalam 

percakapan, komik, dan novel. Oleh karena itu, penulis memilih untuk 

menganalisis makna kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh yang 
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terdapat dalam novel Botchan karya Natsume Soseki karena dalam novel tersebut 

banyak menggunakan kanyouku. 

 

2. Landasan Teori 

1) Semantik 

Salah satu bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti, asal-usul, 

pemakaian, perubahan, dan perkembangannya disebut semantik. Menurut Sutedi 

(2008:111) semantik memegang peranan penting dalam cabang linguistik karena 

bahasa yang digunakan dalam komunikasi tiada lain untuk menyampaikan suatu 

makna.  

2) Makna 

Makna kata perlu dideskripsikan, apalagi bahasa Jepang sebagai bahasa 

asing, karena hubungan antara makna dengan bentuk atau bunyi dalam suatu kata 

bersifat arbitrer (manasuka). Jika hanya mendengar atau melihat saja belum cukup 

untuk bisa mengetahui makna dari suatu kata, maka makna setiap kata perlu 

dideskripsikan satu per satu, seperti halnya dalam mengetahui makna kanyouku, 

harus dilihat dulu dari makna leksikal dan makna idiomatikalnya. Makna leksikal 

adalah makna kata sesungguhya sesuai dengan referensinya sebagai hasil 

pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya, atau bisa juga dikatakan 

sebagai makna asli suatu kata. Makna idiomatikal adalah makna yang tidak bisa 

diterangkan secara logis atau gramatikal dengan bertumpu pada makna kata-kata 

yang menjadi unsurnya. 
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3) Idiom 

Idiom atau ungkapan dalam bahasa Jepang disebut dengan kanyouku. 

Menurut Matsumura Akemi (1995:614) kanyouku adalah penggabungan dua kata 

atau lebih, yang secara keseluruhan menyatakan makna khusus. Sedangkan 

menurut Hayashii Okii (1990:393) menjelaskan tentang kanyouku seperti berikut : 

Penyusunan kanyouku adalah : 

a. Secara umum disebut kanyouku 

b. Gabungan dari banyak kata 

c. Ungkapan salam yang sudah ditentukan 

d. Menunjukkan suatu ekspresi 

e. Pengungkapan bahasa tulis 

f. Digunakan masyarakat untuk bahasa sehari-hari 

g. Ungkapan yang sering digunakan oleh orang yang sedang jatuh cinta 

 

Inoue Muneo (1992:1) mengklasifikasikan kanyouku menjadi lima bagian, 

yaitu : 

1. Kanyouku yang menyatakan perasaan dan emosi. 

2. Kanyouku yang berhubungan dengan tubuh, watak dan sikap. 

3. Kanyouku yang menyatakan perbuatan, aksi dan kegiatan. 

4. Kanyouku yang menyatakan keadaan, derajat dan nilai. 

5. Kanyouku yang menyatakan tentang masyarakat, kebudayaan dan 

kehidupan. 
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Selain itu Muneo juga menjelaskan tentang fungsi kanyouku yaitu kanyouku 

banyak digunakan dalam kalimat atau percakapan sehari-hari, biasanya kata-kata 

pendek yang jika digunakan dengan tepat sesuai dengan waktu dan tempat, dapat 

memperkaya kalimat atau ungkapan percakapan. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data 

yang digunakan adalah novel “Botchan” karya Natsume Soseki. Selanjutnya objek 

data dalam penelitian ini adalah kanyouku yang menggunakan simbol anggota 

tubuh yang terdapat dalam novel “Botchan” karya Natsume Soseki. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

pustaka, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis data yang menggunakan 

teknik analisis deskriptif. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan antara lain : 

a. Membaca dan memahami isi cerita dari novel Botchan. 

b. Mencari dan menemukan kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh  

yang terdapat dalam novel Botchan. 

c. Mencari makna leksikal dan makna idiomatikal setiap kanyouku. 

d. Menganalisis data dengan mendeskripsikan hubungan makna leksikal dan 

makna idiomatikal dari setiap kanyouku dengan menggunakan gaya bahasa 

atau dilihat dari budaya dan kebiasaan orang Jepang. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

 Dari hasil penelitian dalam novel Botchan karya Natsume Soseki terdapat 

21 kalimat yang menggunakan kanyouku yang bersimbol anggota tubuh. Dari 21 

kalimat terdapat 14 kanyouku dengan simbol anggota tubuh dan makna yang 

berbeda-beda. Kanyouku yang terdapat dalam novel Botchan ini lebih banyak 

yang menyatakan perasaan, perbuatan dan keadaan. Kanyouku yang menyatakan 

perasaan antara lain hara ga tatsu, kao wo yogosu, munakuso ga warui. Kanyouku 

yang menyatakan perbuatan adalah te wo kudasu, ashi wo ireru, kuchi wo dasu, 

kao wodasu, kuchi wo kiru, te ni ireru, ageashi wo toru. Kanyouku yang 

menyatakan keadaan adalah koshi wo nukasu, hitode ni wataru, ukime ni au, hone 

ga oreru. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam novel 

Botchan karya Natsume Soseki menggunakan kanyouku yang menggunakan 

simbol anggota tubuh untuk menyatakan perasaan, perbuatan dan keadaan. 

Hubungan makna antara makna leksikal dan makna idiomatikal dalam kanyouku 

yang menggunakan simbol anggota tubuh antara lain hubungan sebab akibat, 

proses pembentukan katanya dilihat dari budaya dan kebiasaan orang Jepang, 

serta perluasan makna yang termasuk dalam gaya bahasa metafora, metonimi dan 

sinekdoke. 

 

 



xiii 

 

まとめ 

 

夏目漱石「坊っちゃん」の小説に置ける肢体を使用した慣用句の分析 

2011 

アデリン・ ヘルリアステュティ 

 

キーワード：慣用句、肢体、小説 

 

1. 背景 

 人間同士の連絡では、他の人に何か話す事を分かり、誤解が起こら

ないように、適切に言語を使用する。意図を伝えるところに間接に言い、

象徴的だ、このようなイディオムや表現を使用している。この表現は日本

語で慣用句と呼ばれている。慣用句では、話し手がより上品で意図を伝え

られ、他の人の感情を害しないであるから、日本語で間接に意図を伝える

ために慣用句が選択肢になっている。種々の動物や植物や肢体などから慣

用句が形成された。しかし、肢体の象徴の慣用句が多い。慣用句は会話や

漫画や諸説にも使用されている。夏目漱石の坊っちゃんの諸説に慣用句を

多く使用しているから、筆者が坊っちゃんに肢体の象徴の慣用句の慣用句

的意味を分析した。 
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2. 理論 

1) 意味論 

言語学の分野ひとつの意味や原点や変更や発展を研究するのは意味

論と呼ばれている。Sutedi (2008) によると意味は、通信で使用される言語

のための言語学で重要な役割は、意味を伝えるために他ならない演じてい

る。 

2) 意味 

言葉では意味と音の関係が恣意性を持っているから、言葉の意味を

記述するのが必要である。それで、聞いているか、見ているか、言葉の意

味を知っているためにまだできない。一つ言葉の意味を一つずつ記述する

のが必要だ、慣用句的な意味が分かるように、辞書的な意味と慣用句的な

意味から見て始める。辞書的な意味は言葉の本来の意味という感覚観測の

結果として、基準とは関係なく、文法の要素、またはそれも可能に従って

単語の本来の意味である。慣用句的な意味は、要素となる言葉の意味の他

の部分と論理的または文法的に説明できないの意味である。 

3) 慣用句 

日本語でイディオムは慣用句と呼ばれている。松村明美 (1995) に

よると、慣用句は二語以上の単語の結合して、それ全体である特定の意味

を表すもの。 
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林大 (1990) によるとは慣用表現を整理すると、 

ア． 一般に「慣用句」と呼ばれているもの 

イ． 単語の組み合わせが多くの場合固定しているもの 

ウ． 挨拶語などの決まり文句 

エ． 言い回しがひとつに決まっているもの（～はなっていない） 

オ． 慣用化された文語表現（これ見よがしに） 

カ． ある社会で特に用いられる通用語 

キ． ある個人が常に愛用する表現 

井上宗雄 (1992) は慣用句を五つに類別すると、 

1. 感覚、感情、を表す慣用句。 

2. 体、性格、態度を表す慣用句。 

3. 行為、動作、行動を表す慣用句。 

4. 状態、程度、価値を表す慣用句。 

5. 社会、文化、生活を表す慣用句。 

井上宗雄 (1992) は「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。それらはたいてい短い言葉だが、時と所に合わせて適切に

使うことによって、文章や会話の表現が生き生きと豊かなものになる」と

述べている。 
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3. 研究方法 

本研究では、定性的な記述方法を使用している。データの本源は夏

目漱石「坊っちゃん」の小説である。データの対象は夏目漱石「坊っちゃ

ん」に肢体を使用した慣用句である。データを召集するために、文献の手

法を使用した。それから、データを分析するために記述分析技術を使用し

た。撮影研究の手順は、 

a. 「坊っちゃん」の小説を読んで、理解する。 

b. 「坊っちゃん」の小説で肢体を使用して慣用句を探す。 

c. 慣用句の辞書的な意味と慣用句的な意味を探す。 

d. 日本の文化や習慣や比喩から辞書的な意味と慣用句的な意味の関係

を記述することによってデータを分析する。 

 

4. データの分析 

研究の結果から夏目漱石「坊っちゃん」の小説に肢体を使用した慣

用句を使用したのは 21 文があった。21 文から、異なる意味の肢体を使用

して慣用句が 14 慣用句がある。「坊っちゃん」にある慣用句が最も多く

感覚と行為と状態を表す。感覚を表す慣用句は「腹が立つ」、「顔を汚

す」、「胸糞が悪い」である。行為を表す慣用句は「手を下す」、「足を

入れる」、「口を出す」、「顔を出す」、「口を切る」、「手に入れる」、

「揚げ足を取る」である。状態を表す慣用句は「腰を抜かす」、「人手に

渡る」、「憂き目に逢う」、「骨が折れる」である。 
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5. 結論 

議論から、夏目漱石「坊っちゃん」の小説に感覚と行為と状態を表

すために、肢体を使用した慣用句の使用と結論した。肢体を使用した慣用

句の辞書的な意味と慣用句的な意味の関係は原因結果、日本人の文化や習

慣で形成過程の言葉、それから隠喩や換喩や提喩の比喩の意味の拡張であ

る。 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu fungsi bahasa  adalah sebagai alat  komunikasi  untuk  

menyampaikan  ide,  gagasan, pendapat serta  perasaan  kepada  orang  lain. 

Pada dasarnya bahasa merupakan sistem informasi atau komunikasi, sehingga 

fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau interaksi, dalam arti 

untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep dan juga perasaan (Chaer & 

Agustina 1995: 19). Dalam berkomunikasi manusia harus dapat menggunakan 

bahasa yang baik dan benar sehingga lawan bicara dapat mengerti apa yang 

dibicarakan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Seringkali  penyampaian sesuatu 

maksud tertentu diucapkan secara tidak langsung dan bersifat simbolik, seperti 

menggunakan idiom atau ungkapan yang dalam bahasa Jepang disebut dengan 

kanyouku. Menurut Chaer (2009:74) idiom adalah suatu ujaran yang maknanya 

tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya. Dari pengertian tersebut, 

dapat diketahui bahwa makna dan idiom bukanlah penjumlahan makna unsur-

unsur pembentuknya, tetapi penggabungan makna yang menimbulkan makna baru 

sehingga idiom tidak boleh diterjemahkan secara harfiah di dalam bahasa sasaran, 

seperti contoh ungkapan besar kepala. Secara hafiah, kata besar kepala 

mempunyai arti kepalanya besar. Namun, arti yang sebenarnya dari ungkapan 
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besar kepala adalah sombong. Jadi, idiom merupakan gabungan kata yang 

mempunyai makna baru.  

Banyak pertimbangan yang menyebabkan penyampaian maksud secara 

tidak langsung, diantaranya menghindari ketersinggungan seseorang. Misalnya, 

ungkapan yang digunakan dalam kalimat berikut : “Bantulah teman-teman 

membersihkan ruangan kelas, jangan berpangku tangan saja”. Ungkapan 

“berpangku tangan” digunakan untuk menggantikan dan memperhalus kata 

“berdiam diri saja” sehingga lawan bicara tidak langsung menerima kata-kata 

yang tidak enak didengar dan dapat menyinggung perasaan. Secara pokok, 

dapat  dikatakan bahwa hal ini sangat terkait dengan cara  masyarakat  penutur  

bahasa  tersebut dalam mengungkapkan sesuatu. Bangsa Jepang terkenal 

dengan sopan santun serta kecenderungan berbasa-basi. Bahasa Jepang pun 

mengikuti pula pola tingkah orang Jepang yang cenderung menggunakan 

ungkapan yang tidak langsung dan bermakna mendalam. Kanyouku sering 

menjadi alternatif yang sering dipakai sebagai alat menyampaikan maksud 

secara tidak langsung dalam bahasa Jepang, karena dengan menggunakan 

kanyouku, pembicara dapat menyampaikan maksud dengan lebih halus dan sopan 

tanpa langsung menyinggung dan menyakiti perasaan lawan bicara. Contoh : 口が

堅い君だからこそ、こんな話をしたのだ。Artinya “Saya menceritakan hal 

ini kepadamu karena saya tahu kamu bisa menjaga rahasia”.  

Dalam bahasa Jepang, kanyouku yang merujuk pada anggota tubuh ada 

banyak jumlahnya. Selain kanyouku yang merujuk pada anggota badan, ada juga 

yang merujuk pada hewan, tumbuhan, makanan, dan sebagainya. Penulis memilih 
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untuk meneliti kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh selain karena 

jumlahnya yang banyak dan beragam, disebabkan juga karena anggota tubuh 

sangat berpengaruh pada setiap aktivitas manusia.  

Penggunaan kanyouku selain dalam percakapan sehari-hari, dapat juga 

dijumpai pada karya-karya nonilmiah, artikel, komik, cerpen dan juga novel. 

Dalam dunia sastra, Natsume Soseki adalah salah seorang pengarang Jepang yang 

terbesar. Natsume Soseki dilahirkan sebagai Natsume Kinnosuke pada tanggal 9 

Februari 1867. Ia baru menulis roman ketika usianya menjelang 40 tahun, dan ia 

meninggal di usia 49 tahun. Jadi, kegiatannya sebagai penulis hanya sekitar 10 

tahun saja. Namun, ketika karya-karyanya diterbitkan seluruhnya terdiri atas 13 

judul roman, 4 kumpulan cerita pendek, 7 judul kumpulan kritik dan esai, 5 

kumpulan surat dan 5 lagi tulisan tentang berbagai hal. Karyanya yang paling 

terkenal adalah Botchan yang memperlihatkan pengaruh bentuk berkisah yang 

sangat populer di zaman Edo, di samping pengaruh dari bahasa roman-roman lucu 

masa itu. Sebagai seorang yang lahir di Edo (Tokyo), Soseki memang akrab sekali 

dengan kesusastraan Edo, yang mana tampak bukan hanya pada gaya bahasa yang 

dipakainya menulis Botchan, melainkan dari caranya menyebut tokoh-tokohnya 

dengan nama ejekan, termasuk tokoh utamanya sendiri. Karya Natsume Soseki 

diakui berbeda sekali dengan karya-karya sastra Jepang pada masa itu, baik dalam 

bentuk, gaya bahasa, maupun karakteristiknya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis akan 

menganalisis makna idiom (kanyouku) yang menggunakan simbol anggota tubuh 

dalam novel ”Botchan” karya Natsume Soseki. Penulis menggunakan 
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novel ”Botchan” karya Natsume Soseki sebagai sumber data karena dalam novel 

ini banyak menggunakan kanyouku yang mengandung makna idiomatik. 

 

1.2. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini penegasan istilah digunakan agar pembaca 

mempunyai gambaran yang jelas tentang judul penelitian. Istilah yang perlu 

dijelaskan dari judul penelitian ini adalah kanyouku. Kanyouku adalah frase yang 

hanya memiliki makna idiom saja, makna tersebut tidak bisa diketahui meskipun 

kita memahami makna setiap kata yang membentuk frase tersebut (Sutedi, 

2009:158). Kanyouku yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah kanyouku yang 

menggunakan simbol anggota tubuh. Untuk itu penulis perlu menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan anggota tubuh dan apa saja yang termasuk dalam anggota 

tubuh. Anggota tubuh adalah bagian tubuh dari keseluruhan jasad manusia atau 

binatang yang kelihatan dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Oleh karena 

itu, penulis menentukan bagian anggota tubuh apa saja yang akan digunakan 

sebagai dasar untuk memilah kanyouku yang terdapat dalam novel ”Botchan”. 

Ada 27 bagian anggota tubuh yang dimaksud penulis dalam penelitian ini antara 

lain 
あたま

;頭  (kepala), 
かみ

;髪  (rambut), 
かお

;顔  (wajah), 
め

;目  (mata), 
くち

;口  (mulut), 

みみ

;耳 (telinga), 
はな

;鼻 (hidung), 
した

;舌 (lidah), 
がく

;額 (dahi), 
くちびる

;唇 (bibir), 
は

;歯 

(gigi), 
あご

;顎  (dagu), 
くび

;首  (leher), 
かた

;肩  (bahu), 
うで

;腕  (lengan), 
て

;手  (tangan), 

ゆび

;指  (jari), 
むね

;胸  (dada), 
はら

;腹  (perut), 
せ

;背  (punggung), 
こし

;腰  (pinggang), 
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しり

;尻  (pantat), 
ひざ

;膝  (lutut), 
あし

;足  (kaki), 
はだ

;肌  (kulit), 
ほね

;骨  (tulang), dan 

からだ

;体 (badan). Jadi, kanyouku dalam judul skripsi ini adalah analisis makna 

kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh seperti yang telah disebutkan 

di atas. 

Makna yang akan diteliti dari kanyouku yang terdapat dalam novel 

“Botchan” karya Natsume Soseki ini adalah makna leksikal dan makna 

idiomatikal. Makna leksikal （辞書的な意味）adalah makna kata sesungguhya 

sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari 

unsur gramatikalnya, atau bisa juga dikatakan sebaga makna asli suatu kata. 

Makna idiomatikal （慣用句的な意味） adalah makna yang tidak bisa 

diterangkan secara logis atau gramatikal dengan bertumpu pada makna kata-kata 

yang menjadi unsurnya.  

1.3. Pembatasan Masalah 

 Kanyouku dalam bahasa Jepang sangat kompleks, baik bentuk maupun 

maknanya, sehingga penulis perlu membatasi hal yang akan diteliti dalam skripsi 

ini. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini terbatas makna leksikal dan makna 

idiomatikal dari kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh yang terdapat 

dalam novel ”Botchan” karya Natsume Soseki.  

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

yang muncul dalam penelitian ini adalah : 
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a. Kanyouku apa saja yang menggunakan simbol anggota tubuh yang 

terdapat dalam novel ”Botchan” karya Natsume Soseki? 

b. Bagaimana hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal dari 

kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh yang terdapat dalam 

novel ”Botchan” karya Natsume Soseki? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh yang 

terdapat dalam novel ”Botchan” karya Natsume Soseki. 

2. Mengetahui hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal dari 

kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh yang terdapat dalam 

novel ”Botchan” karya Natsume Soseki. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

dosen bahasa Jepang dan mahasiswa calon pendidik di Universitas Negeri 

Semarang untuk menjadikan kanyouku sebagai materi pembelajaran bagi 

mahasiswa atau siswa yang belajar Bahasa Jepang sehingga mahasiswa atau siswa 

dapat mengetahui ungkapan-ungkapan lain yang sering digunakan dalam 

percakapan maupun artikel-artikel berbahasa Jepang. Selain itu, penelitian tentang 

makna kanyouku ini dapat bermanfaat dalam karya sastra karena dapat 

memudahkan mahasiswa bahasa Jepang di Universitas Negeri Semarang yang 
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ingin mejadi seorang penulis untuk menyusun suatu karya sastra serta dapat 

memudahkan dalam menerjemahkan bentuk karya sastra yang berisi kanyouku. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Menjelaskan Latar Belakang, Penegasan Istilah, Pembatasan Masalah, 

Rumusan Masalah,  Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan teori-teori yang mendasari masalah dalam penelitian ini. 

Teori yang disampaikan meliputi pengertian semantik dalam linguistik, 

pengertian makna kata, makna leksikal, makna idiomatikal, dan pengertian 

idiom (kanyouku). 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya 

Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Objek Data, Teknik Pengumpulan 

Data, dan Teknik Analisis Data. 

BAB 4 PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi hasil analisis penelitian dan pembahasan. 

BAB 5 PENUTUP 

Bagian akhir skripsi ditutup dengan simpulan dari keseluruhan isi 

penelitian dan saran untuk penyusunan skripsi berikutnya. 
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Semantik dalam Linguistik

Salah satu bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti, asal-usul,

pemakaian, perubahan, dan perkembangannya disebut semantik. Kata semantik

dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu sema yang berarti

“tanda” atau “lambang”. Tanda atau lambang yang dimaksud di sini sebagai

padanan kata sema itu adalah tanda linguistik. Kata semantik kemudian disepakati

sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari

hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Atau

dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti

dalam bahasa. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang

makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari tiga tataran analisis bahasa, yaitu

fonologi, gramatikal, dan semantik (Chaer, 2009:2). Semantik dalam bahasa

Jepang disebut imiron (意味論 ). Menurut Matsumura (1995:186), pengertian

imiron adalah

意味論は言語学で、言語のもつ意味の構造、歴史的な変化などを研

究する部門。
Imiron adalah ilmu yang meneliti tentang susunan, dan sejarah perubahan
makna kata dalam linguistik.

Menurut Sutedi (2008:111) semantik memegang peranan penting dalam

cabang linguistik karena bahasa yang digunakan dalam komunikasi tiada lain

untuk menyampaikan suatu makna. Misalnya, ketika seseorang menyampaikan
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ide dan pikiran kepada lawan bicara, lalu lawan bicaranya dapat memahami apa

yang dimaksud, karena ia dapat menyerap makna yang disampaikan pembicara.

Objek kajian semantik antara lain makna kata (kotoba no imi / 言葉の意味),

relasi makna (kotoba no imi kankei / 言葉の意味関係), makna frase (ku no imi /

句の意味), dan makna kalimat (bun no imi /文の意味).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semantik adalah salah satu

bidang linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dalam bahasa,

diantaranya susunan makna dalan suatu kata, hubungan antarmakna baik makna

dalam kata, kalimat ataupun frase.

2.2. Pengertian Makna Kata

Menurut Ullman (dalam Pateda, 2001:82), pengertian makna adalah

hubungan antara makna dengan pengertian. Apabila seseorang mendengar kata

tertentu, ia dapat membayangkan bendanya atau sesuatu yang diacu, dan apabila

seseorang membayangkan sesuatu, ia segera dapat mengatakan pengertiannya itu.

Menurut Kridalaksana (2001:132), pengertian makna dijabarkan menjadi :

1. maksud pembicara;

2. pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku

manusia atau kelompok manusia;

3. hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa

atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya,dan

4. cara menggunakan lambang-lambang bahasa
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Mempelajari makna pada hakikatnya berarti mempelajari bagaimana setiap

pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa saling mengerti. Untuk menyusun

kalimat yang dapat dimengerti, sebagian pemakai bahasa dituntut agar menaati

kaidah gramatikal, sebagian lagi tunduk pada kaidah pilihan kata menurut sistem

leksikal yang berlaku di dalam suatu bahasa (Djajasudarma, 2008:5).

Dari beberapa pendapat tentang pengertian makna di atas, dapat

disimpulkan bahwa makna adalah maksud dari suatu kata yang secara langsung

dapat dimengerti (benda atau sesuatu yang diacu) oleh pendengar, pembaca atau

pemakai bahasa.

2.3. Makna Leksikal

Makna leksikal (lexical meaning) adalah makna kata ketika kata itu berdiri

sendiri, entah dalam bentuk leksem atau bentuk berimbuhan yang maknanya

kurang lebih tetap, seperti yang dapat dibaca di dalam kamus bahasa tertentu.

Makna leksikal suatu kata terdapat dalam kata yang berdiri sendiri. Dikatakan

berdiri sendiri sebab makna sebuah kata dapat berubah apabila kata tersebut telah

berada di dalam kalimat. Dengan demikian ada kata-kata yang makna leksikalnya

dapat dipahami jika kata-kata itu sudah dihubungkan dengan kata-kata lain. Kata-

kata seperti ini termasuk kelompok kata tugas atau partikel, misalnya kata dan, ini,

ke, yang (Pateda, 2001:119).

Makna leksikal juga dapat diartikan sebagai makna yang sesuai dengan

referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indra, atau makna yang

sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan manusia (Chaer, 2009:60).
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Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa makna

leksikal adalah makna kata yang sesungguhnya sesuai hasil pengamatan indra dan

terlepas dari unsur gramatikalnya, atau bisa juga dikatakan sebagai makna asli

suatu kata.

2.4. Makna Idiomatikal

Makna yang terdapat dalam idiom disebut makna idiomatikal. Menurut

Sudaryat (2009:33) berpendapat makna idiomatikal adalah makna yang tidak bisa

diterangkan secara logis atau gramatikal dengan bertumpu pada makna kata-kata

yang menjadi unsurnya. Sedangkan menurut Chaer (2009:75), makna idiomatikal

adalah makna sebuah satuan bahasa yang menyimpang dari makna leksikal atau

makna gramatikal unsur-unsur pembentuknya.

Sebelum menganalisis maknanya, penulis harus mengenali idiom dengan

baik melalui ciri-cirinya. Berikut ini adalah ciri-ciri idiom seperti yang

disebutkan oleh Alwi (2003 : 417) :

a. Idiom mempunyai makna baru yang sama sekali berbeda dengan kata-

kata pembentuknya.

b. Susunan idiom tetap atau tidak dapat diubah-ubah.

c. Idiom terdiri dari dua kata atau lebih.

Keraf (2009:109) berpendapat bahwa untuk mengetahui makna idiom,

setiap orang harus mempelajarinya sebagai seorang penutur asli, tidak mungkin

hanya melalui makna dari kata-kata yang membentuknya. Karena idiom bersifat

tradisional dan bukan bersifat logis, maka bentuk-bentuk idiom hanya bisa
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dipelajari dari pengalaman-pengalaman, bukan melalui peraturan-peraturan umum

bahasa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna idiomatikal adalah

makna yang tidak bisa diterangkan secara logis atau gramatikal dengan bertumpu

pada makna kata-kata yang menjadi unsurnya.

2.5. Idiom

2.5.1. Idiom dalam Bahasa Indonesia

Istilah idiom barasal dari bahasa Yunani yaitu idios yang artinya ’sendiri,

khas, khusus’. Menurut Keraf (2009:109) yang disebut idiom adalah pola-pola

struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum, biasanya

berbentuk frasa, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau secara

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

leksikologis idiom adalah (i) konstruksi yang maknanya tidak sama dengan

gabungan makna unsurnya; (ii) bahasa dan dialek yang khas menandai suatu

bangsa, suku, kelompok, dan lain-lain (Depdiknas, 2003:417).

Menurut Chaer (2009:75) istilah idiom dan ungkapan sebenarnya

mencakup objek pembicaraan yang kurang lebih sama, tetapi keduanya memiliki

segi pandangan yang berbeda. Idiom dilihat dari segi makna, yaitu

menyimpangnya makna idiom ini dari makna leksikal dan makna gramatikal

unsur-unsur pembentuknya. Ungkapan dilihat dari segi ekspresi kebahasaan, yaitu

usaha penutur untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosinya dalam

bentuk-bentuk satuan bahasa tertentu yang dianggap paling tepat dan paling kena.
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Sudaryat (2009:77) mengemukakan bahwa kata atau idiom merupakan

penyebutan atau penamaan sesuatu yang dialami pemakainya. Dalam memberi

nama atau menyebutkan suatu benda, kejadian, atau peristiwa menjadi faktor-

faktor terbentuknya suatu idiom. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Penyebutan berdasarkan tiruan bunyi.

Tiruan bunyi atau onomatope merupakan dasar primitif dalam penyebutan

benda. Onomatope adalah penyebutan karena persamaan bunyi yang

dihasilkan oleh benda itu sendiri. Contohnya :

cecak dari bunyi cek-cek-cek

berkokok dari bunyi kok-kok-kok (ayam)

menggonggong dari bunyi gong-gong (anjing)

b. Penyebutan sebagian dari seluruh anggapan.

Faktor ini sering disebut pars pro toto, yaitu sebagian untuk keseluruhan.

Gejala ini terjadi karena kita tidak mampu menyebut barang secara

keseluruhan dan terperinci tetapi hanya sifat atau ciri yang khusus saja.

Contohnya :

meja hijau dari ’tempat yang memiliki meja berwarna hijau’

(pengadilan)

baju hijau dari ’kebiasaan tentara yang suka berbaju hijau’

(tentara)
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c. Penyebutan berdasarkan sifat yang menonjol.

Pemakaian kata sifat untuk menyebut benda adalah peristiwa semantik.

Hal ini dikarenakan dalam peristiwa itu terjadi transposisi makna dalam

pemakaian, yaitu perubahan sifat menjadi benda. Contohnya :

lurik dari ’kain yang bergaris-garis (lurik)’

perwira dari ’pemberani’

d. Penyebutan berdasarkan apelatif.

Penyebutan berdasarkan apelatif adalah penyebutan berdasarkan penemu,

pabrik pembuatnya, atau nama orang dalam sejarah. Kata-kata ini muncul

karena kebiasaan yang sudah umum. Contohnya :

ikan mujair dari ’ikan yang mula-mula dipelihara Haji Mujahir

di Kediri’

memboikot dari ’nama orang Boycott, tuan tanah yang terlalu

keras sehingga tidak diikutsertakan’

e. Penyebutan berdasarkan tempat asal.

Penyebutan ini berupa nama atau sebutan yang berasal dari nama tempat.

Contohnya :

kapur barus      dari ’kapur berasal dari Barus, Sumatra Barat’

jeruk Garut      dari ’jeruk dari Garut’

f. Penyebutan berdasarkan bahan.

Nama atau sebutan yang berasal dari bahasa benda tersebut. Contohnya :

karung goni dari ’karung yang terbuat dari serat goni’

perak dari ’mata uang yang terbuat dari perak’
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g. Penyebutan berdasarkan kesamaan.

Nama atau sebutan yang muncul karena memiliki sifat yang sama.

Contonhnya :

kaki meja dari ’bagian pada meja yang berfungsi seperti kaki

manusia’

mulut gua dari ’bagian pada gua yang bentuknya seperti

mulut’

Dalam bahasa Indonesia ada dua macam bentuk idiom, yaitu idiom penuh

dan idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang maknanya sama sekali tidak

tergambarkan lagi dari unsur-unsur pembentuknya. Dalam idiom penuh maknanya

sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna pembentuknya.

Contohnya : membanting tulang yang berarti bekerja keras, makan kawat yang

berarti sangat miskin. Sedangkan idiom sebagian adalah idiom yang maknanya

masih tergambarkan dari salah satu unsur pembentuknya. Dalam idiom sebagian,

salah satu unsurnya masih tetap memiliki makna leksikalnya. Contonhnya

pakaian kebesaran yang berarti pakaian yang berkenaan dengan ketinggian

pangkat atau martabat, tidur-tiduran ayam yang berarti tidur tapi tidak lelap

(Sudaryat, 2009:80).

Idiom merupakan salah satu bentuk ekspresi bahasa. Ekspresi bahasa

merupakan penyebutan sesuatu yang dialami oleh pemakainya. Artinya, bahasa

merupakan kebudayaan pemakainya. Oleh karena itu, idiom pun menjadi salah

satu kebudayaan pemakainya. Sudaryat (2009:81) juga mengemukakan bahwa

sumber lahirnya idiom adalah pengalaman kehidupan masyarakat pemakainya,
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seperti bagian tubuh manusia, warna, benda-benda alam, binatang, tumbuhan, dan

bilangan. Berikut ini contoh pengelompokan idiom berdasarkan sumber lahirnya :

a. Idiom dengan bagian tubuh

Contoh : tinggi hati = sombong

buah bibir = bahan pembicaraan orang

b. Idiom dengan nama warna

Contoh : kartu kuning = surat peringatan

jago merah = api

c. Idiom dengan benda-benda alam

Contoh : makan tanah = miskin sekali

dibumihanguskan = dihancurleburkan

d. Idiom dengan nama binatang

Contoh : kabar burung = kabar yang belum pasti

kambing hitam = orang yang disalahkan

e. Idiom dengan tumbuhan

Contoh : bunga rampai = kumpulan karangan

sebatang kara = hidup seorang diri

f. Idiom dengan bilangan

Contoh : setengah hati = tidak sungguh-sungguh

diam seribu bahasa = diam sama sekali

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa idiom merupakan

gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai makna baru dimana makna itu

tidak dapat dijelaskan secara harfiah dari kata yang membentuk idiom tersebut.
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Pembentukan idiom dipengaruhi oleh beberapa faktor dan idiom juga

dikelompokkan menurut kata yang membentuknya.

2.5.2. Idiom dalam Bahasa Jepang (Kanyouku)

2.5.2.1. Pengertian Kanyouku

Dalam bahasa Jepang idiom disebut dengan kanyouku. Kanyouku adalah

frase yang hanya memiliki makna idiom saja, makna tersebut tidak bisa diketahui

meskipun kita memahami setiap kata yang membentuk frase tersebut (Sutedi,

2008:158). Menurut Matsumura (1995:614) kanyouku adalah

慣用句は二語以上の単語の結合して、それ全体である特定の意味を

表すもの。
Kanyouku adalah penggabungan dua kata atau lebih, yang secara
keseluruhan menyatakan makna khusus.

Menurut Hayashi Okii (1990:393) kanyouku adalah :

慣用表現を整理すると、

ア．一般に「慣用句」と呼ばれているもの

イ．単語の組み合わせが多くの場合固定しているもの

ウ．挨拶語などの決まり文句

エ．言い回しがひとつに決まっているもの（～はなっていない）

オ．慣用化された文語表現（これ見よがしに）

カ．ある社会で特に用いられる通用語

キ．ある個人が常に愛用する表現

Penyusunan kanyouku adalah :
a. Secara umum disebut kanyouku
b. Gabungan dari banyak kata
c. Ungkapan salam yang sudah ditentukan
d. Menunjukkan suatu ekspresi
e. Pengungkapan bahasa tulis
f. Digunakan masyarakat untuk bahasa sehari-hari
g. Ungkapan yang sering digunakan oleh orang yang sedang jatuh cinta
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kanyouku

adalah ungkapan dalam bahasa Jepang yang merupakan penggabungan dua kata

atau lebih, tetapi mempunyai satu makna khusus, menunjukkan suatu ekspresi

dan sering digunakan untuk percakapan sehari-hari serta untuk pengungkapan

dalam bahasa tulis.

2.5.2.2. Jenis Kanyouku

Menurut Momiyama dalam Dedi Sutedi (2008:158) jika dilihat dari

strukturnya kanyouku mempunyai empat tipe, yaitu :

a. tidak dapat diselipi apapun;

b. tidak dapat berubah posisi (menjadi suatu modifikator);

c. tidak dapat diganti dengan kata yang lain (sinonim atau antonim); dan

d. ada yang hanya dalam bentuk menyangkal saja dan tidak bisa diubah ke

dalam bentuk positif.

Inoue Muneo (1992:1) mengklasifikasikan kanyouku menjadi lima bagian,

yaitu :

1. 感覚、感情、を表す慣用句。

Kankaku, kanjoo o arawasu kanyouku adalah kanyouku yang menyatakan

perasaan, dan emosi.

Contoh : 赤くなる

Makna leksikal :  menjadi merah

Makna idiomatikal : 恥ずかしさから顔を赤くする。赤面する。

Muka menjadi merah karena malu. Merah muka.
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2. 体、性格、態度を表す慣用句。

Karada, seikaku, taido o arawasu kanyouku adalah kanyouku yang

berhubungan dengan tubuh, watak, dan sikap.

Contoh : 尻が青い

Makna leksikal :  pantatnya merah

Makna idiomatikal : まだまだ一人前ではない。

Masih belum dewasa sama sekali.

3. 行為、動作、行動を表す慣用句。

Kooi, doosa, koodoo o arawasu kanyouku adalah kanyouku yang

menyatakan perbuatan, aksi, dan kegiatan.

Contoh : 顔を出す

Makna leksikal :  mengeluarkan wajah

Makna idiomatikal : 人を訪問し、あいさつをする。会合に出席する。

Mengunjungi, memberi salam. Menghadiri pertemuan.

4. 状態、程度、価値を表す慣用句。

Jootai, teido, kachi o arawasu kanyouku adalah kanyouku yang

menyatakan keadaan, derajat, dan nilai.

Contoh : 黒白を争う

Makna leksikal :  memperselisihkan yang hitam dan yang putih

Makna idiomatikal : 事の是非をはっきりされる。

Mencari kejelasan benar dan salahnya suatu perkara.
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5. 社会、文化、生活を表す慣用句。

Shakai, bunka, seikatsu o arawasu kanyouku adalah kanyouku yang

menyatakan tentang masyarakat, kebudayaan, dan kehidupan.

Contoh : 目の黒いうち

Makna leksikal :  selama hitamnya mata

Makna idiomatikal : 生きているうち。存命中。

Dalam kehidupan. Selama hidup.

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

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

memiliki makna sebagai makna idiomatik (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.

Banyak sekali batasan yang dikemukakan oleh para ahli tentang ketiga

gaya bahasa di atas, tetapi di sini penulis merujuk pada batasan yang

dikemukakan oleh Momiyama dalam Dedi Sutedi (2008:151). Berikut ini sedikit

penjelasan tentang ketiga gaya bahasa tersebut :
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1) Metafora (inyu)

Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan

sesuatu hal atau perkara, dengan cara mengungkapkannya dengan hal atau

perkara lain, berdasarkan pada sifat kemiripan atau kesamaannya. Contoh yang

mirip antara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yaitu ungkapan bunga desa

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

contoh tersebut menunjukkan makna wanita cantik yang berada di tempat

tersebut. Bunga pada umumnya dalam budaya manapun melambangkan suatu

keindahan atau kecantikan, sama halnya dengan wanita cantik.

2) Metonimia (kanyu)

Metonimi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan

sesuatu hal atau perkara, dengan cara mengungkapkannya dengan hal atau

perkara lain, berdasarkan pada sifat kedekatannya atau keterkaitannya antara

kedua hal tersebut. Kedekatan dapat berarti ada jarak yang dekat, dapat pula

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

keseluruhan, sebab dan akibat, dan sebagainya. Misalnya ungkapan hasami o

ireru (memasukkan gunting) digunakan untuk menyatakan arti memotong

rambut menunjukkan hubungan sebab-akibat yang juga merupakan dua hal yang

berdekatan dari segi waktu.

3) Sinekdoke (teiyu)

Sinekdoke adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan

sesuatu hal atau perkara yang umum dengan hal atau perkara lain yang bersifat
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khusus, atau sebaliknya hal yang khusus digunakan untuk menyatakan hal yang

umum. Misalnya :

a) 毎朝、パンとたまごを食べている。

Tiap pagi (saya) makan roti dan telur.

b) あした、花見に行きます。

Besok, akan pergi untuk melihat bunga.

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

telur burung, telur ikan, dan sebagainya. Akan tetapi pada contoh (a) di atas

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 (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.

2.5.2.3. Fungsi Kanyouku

Dalam Reikai Kanyouku Jiten karangan Inoue Muneo (1992) dijelaskan

bahwa fungsi kanyouku adalah :

慣用句は、私たちの日常の会話や文章の中で数多く使われています。それ

らはたいてい短い言葉ですが、時と所に合わせて適切に使うことによって、

文章や会話の表現が生き生きと豊かなものになります。

Kanyouku banyak digunakan dalam kalimat atau percakapan sehari-hari, biasanya
kata-kata pendek yang jika digunakan dengan tepat sesuai dengan waktu dan
tempat, dapat memperkaya kalimat atau ungkapan percakapan.
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Dalam buku Idiom Bahasa Jepang (Garrison, 2006:143) menjelaskan

bahwa fungsi kanyouku adalah untuk menyampaikan maksud secara langsung

tanpa harus berbicara berputar-putar, dan juga dapat membumbui dan

menghidupkan tuturan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kanyouku berfungsi untuk

percakapan sehari-hari, digunakan dalam menyusun kalimat yang lebih indah,

serta dapat menghidupkan tuturan dalam mengungkapkan sesuatu hal.

2.5.2.4. Kanyouku Yang Menggunakan Simbol Anggota Tubuh

Setiap insan yang lahir ke dunia pasti mempunyai tubuh. Kalau tubuh itu

normal, tiada cacat, maka tubuh itu mempunyai badan, rambut, kepala, wajah,

mata, dahi, hidung, mulut, bibir, lidah, gigi, dagu, telinga, leher, bahu, dada, jari,

tangan, lengan, kulit, perut, punggung, pinggang, pantat, lutut, kaki. Bagian-

bagian tubuh dimiliki oleh setiap insan dan semua itu bersifat kesemestaan dan

karenanya “tidak mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinannya dipungut

dari bahasa lain”. Oleh karena kata-kata yang berkaitan dengan nama-nama

bagian tubuh itu merupakan miliki semua insan, maka kata-kata tersebut termasuk

kosakata dasar. Kiasan-kiasan dalam bahasa Indonesia (ungkapan, peribahasa)

ternyata banyak sekali yang berhubungan dengan nama-nama bagian tubuh.

Kiranya wajar kalau yang mula-mula dan yang paling menarik hati manusia

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

Itulah sebabnya demi kepentingan makna pusat dan makna tambahan

dimanfaatkanlah nama-nama bagian tubuh mereka sendiri (Tarigan, 1995:206).
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Dalam bahasa Jepang, idiom (kanyouku) yang menggunakan simbol

anggota tubuh juga ada banyak jumlahnya. Selain itu ada juga idiom yang

menggunakan simbol hewan, makanan dan sebagainya. Menurut Garrison

(2006:143), adalah suatu hal yang kebetulan sekali bahwa kebanyakan idiom

bahasa Jepang memakai nama-nama bagian tubuh. Dan justru idiom semacam

itulah yang mempesonakan. Namun tidak karena memakai nama-nama bagian

tubuh tubuh, lalu maknanya hanya mengenai bagian tubuh, tetapi juga mengenai

ambisi dan putus cinta. Berikut ini contoh kanyouku yang menggunakan simbol

anggota tubuh :

No Anggota Tubuh Contoh Kanyouku Makna Kanyouku

1 頭 (kepala) 頭が古い Kolot, ketinggalan zaman

2 髪 (rambut) 後ろ髪を引かれる Segan, berat hati

3 顔 (muka) 顔を出す Mencari perhatian

4 目 (mata) 目が高い Berpandangan tajam

5 口 (mulut) 口が堅い Dapat menyimpan rahasia

6 耳 (telinga) 耳が遠い Sulit mendengar

7 鼻 (hidung) 鼻に付く Bosan dengan sesuatu

8 舌 (lidah) 舌が回る Pandai bicara

9 額 (dahi) 額を集める Diskusi

10 唇 (bibir) 唇をかむ Kecewa

11 歯 (gigi) 歯が立たない Tidak ada duanya

12 顎 (dagu) 顎が出る Kehabisan tenaga

13 首 (leher) 首が飛ぶ Dipecat
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14 肩 (bahu) 肩にかかる Tanggung jawab

15 腕 (lengan) 腕を上げる Membaik

16 手 (tangan) 手を焼く Sulit diatur

17 指 (jari) 指をくわえる Berdiri terpaku

18 胸 (dada) 胸を痛める Sakit hati

19 腹 (perut) 腹が立つ Marah

20 背 (punggung) 背を向ける Menolak

21 腰 (pinggang) 腰が高い Tidak sopan

22 尻 (pantat) 尻が重い Lamban

23 膝 (lutut) 膝を交える Berkumpul santai

24 足 (kaki) 足を奪う Terdampar

25 肌 (kulit) 肌で感じる Mengalami sendiri

26 体 (badan) 体が張る Mempertaruhkan hidup

27 骨 (tulang) 骨身を削る Sangat menderita

Dari contoh tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kanyouku yang

menggunakan simbol anggota tubuh jumlahnya cukup banyak, setiap anggota

tubuh tidak hanya menjadi satu kanyouku, tetapi lebih dari satu, sehingga jumlah

kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh lebih banyak dibandingkan

yang menggunakan simbol lain.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalan pendekatan

deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang makna kanyouku yang

menggunakan simbol anggota tubuh yang terdapat dalam novel ”Botchan” karya

Natsume Soseki dilihat dari hubungan makna idiomatikal dan makna leksikalnya.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari novel ”Botchan” karya

Natsume Soseki tahun 1906.

3.3 Objek Data

Objek data dalam penelitian ini adalah kanyouku yang menggunakan

simbol anggota tubuh yang terdapat dalam novel ”Botchan” karya Natsume

Soseki.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan teknik pustaka, yaitu

pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh

data (Subroto, 1992:42). Data yang diambil adalah seluruh kanyouku yang
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menggunakan simbol anggota tubuh yang terdapat dalam novel ”Botchan” karya

Natsume Soseki. Pada tahap pengumpulan data ini, data dicatat dalam sebuah

kartu data. Dalam kartu data tersebut dijelaskan kanyouku yang menggunakan

simbol anggota tubuh yang terdapat dalam novel ”Botchan” karya Natsume

Soseki, makna idiomatikal, makna leksikal, dan analisisnya. Berikut ini adalah

contoh kartu data yang digunakan untuk menganalisis makna kanyouku :

No Data Kanyouku Hlm Makna Idiomatikal Makna Leksikal

1 腰を抜かす

(koshi o nukasu)

5 Tidak dapat

menggerakkan badan

Menghilangkan

pinggang

Kalimat :小学校にいる時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど

腰を抜かした事がある。

“Ketika aku masih di sekolah dasar, aku pernah melompat dari lantai

dua dan akibatnya tidak dapat menggerakkan badan selama seminggu,”

Analisis : 腰を抜かす「koshi o nukasu」 secara idiomatikal mempunyai makna

tidak dapat menggerakkan badan, sedangkan secara leksikal

mempunyai makna menghilangkan pinggang atau kehilangan

pinggang. Makna yang muncul dari kanyouku 「koshi o nukasu」

dapat dihubungkan dengan makna leksikalnya. Suatu tubuh manusia

jika kehilangan salah satu organ tubuhnya pasti akan mengalami

kerusakan atau ketidaksempurnaan. Jika manusia “kehilangan



28

pinggangnya”, maka manusia tidak dapat bergerak dengan baik dan

bahkan tidak dapat berjalan. Jadi, 「koshi o nukasu」 mempunyai

hubungan sebab-akibat antara makna leksikalnya dan makna

idiomatikalnya, yaitu karena “kehilangan pinggangnya”, dapat

diartikan bahwa seseorang menjadi tidak dapat bergerak. Hubungan

sebab-akibat antara kedua makna tersebut merupakan salah satu bentu

dari gaya bahasa metonimi. Oleh karena itu, dalam kalimat di atas,

ungkapan 「 koshi o nukasu 」 tepat sekali digunakan untuk

mengungkapkan ”tidak bisa menggerakkan badan”.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan suatu

keadaan atau fenomena yang ada secara apa adanya (Sutedi, 2009:20). Dengan

teknik ini penulis menganalisis dan mendeskripsikan suatu kanyouku tidak

langsung pada makna idiomatikalnya saja, melainkan dimulai dari makna setiap

kata pembentuk kanyouku tersebut. Jadi, semua kanyouku yang menggunakan

simbol anggota tubuh dalam novel “Botchan” karya Natsume Soseki dikumpulkan

dan dianalisis dengan cara mendeskripsikan hubungan maknanya secara leksikal

dan idiomatikal dilihat dari gaya bahasa, unsur budaya dan kebiasaan masyarakat

pemakai bahasa tersebut. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan antara lain :



29

a. Membaca dan memahami isi cerita dari novel Botchan.

b. Mencari dan menemukan kanyouku yang menggunakan simbol anggota

tubuh  yang terdapat dalam novel Botchan.

c. Mencari makna leksikal dan makna idiomatikal setiap kanyouku.

d. Menganalisis data dengan mendeskripsikan hubungan makna leksikal dan

makna idiomatikal dari setiap kanyouku dengan menggunakan gaya bahasa

atau dilihat dari budaya dan kebiasaan orang Jepang.

e. Menyimpulkan hasil analisis.
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BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh dalam

novel “Botchan”

Berdasarkan hasil penelitian, kanyouku yang terdapat dalam novel

“Botchan” ada 14 kanyouku yang menggunakan simbol anggota tubuh. Berikut ini

daftar kanyouku dalam novel “Botchan” yang menggunakan simbol anggota

tubuh :

No Kanyouku Hlm Makna Kanyouku Makna Leksikal

1 腰を抜かす 5 Tidak dapat

menggerakkan badan

Menghilangkan

pinggang

2 腹が立つ 7, 29, 33,

34, 62,

66, 82,

121

Marah Perutnya berdiri

3 人手に渡る 11 Menjadi milik orang lain Pindah ke tangan orang

lain

4 憂き目に逢う 32 Bertemu dengan hal yang

menyedihkan

Bertemu dengan mata

yang sedih

5 手を下す 117 Melakukan sesuatu sendiri Menurunkan tangan

6 足を入れる 117 Melibatkan diri Memasukkan kaki

7 骨が折れる 114, 127 Susah payah, kerja keras Tulangnya patah
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8 口を出す 66 Menyela pembicaraan Mengeluarkan mulut

9 顔を出す 127 Menyapa Mengeluarkan wajah

10 口を切る 50 Membuka pembicaraan Memotong mulut

11 手に入れる 95 Berhasil mendapatkan Memasukkan ke

tangan

12 顔を汚す 106 Membuat malu Mengotori wajah

13 揚げ足を取る 62 Mencela orang yang salah

berbicara

Mengambil kaki yang

terangkat

14 胸糞が悪い 36 Hatinya kesal,

menjengkelkan

Dadanya jelek

4.2 Hubungan Makna Leksikal dan Makna Idiomatikal kanyouku

dalam novel “Botchan”

1.腰を抜かす (koshi wo nukasu)

Makna Leksikal :

腰を抜かす N + partikel + V-transitif Menghilangkan pinggang

Makna Idiomatikal :

Tidak dapat menggerakkan badan.

Kalimat

小学校にいるとき分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜か

したことがある。(hal.5).
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Ketika di sekolah dasar, aku pernah melompat dari lantai dua bagian

sekolah, dan akibatnya tidak dapat menggerakkan badan selama seminggu.

Analisis :

Secara leksikal menghilangkan pinggang mengandung pengertian

menghilangkan pinggang yang dapat mempengaruhi sistem gerak manusia dari

tubuh atau hilangnya pinggang dari tubuh manusia. Hilangnya pinggang dari

tubuh manusia dapat mengakibatkan badan tidak dapat bergerak dan berjalan,

biasanya hanya dapat duduk dan tidur saja. Oleh karena itu, hilangnya pinggang

dengan tidak dapat menggerakkan badan merupakan suatu hubungan sebab akibat.

Jadi, hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal dalam kanyouku koshi o

nukasu dianggap sebagai hubungan sebab-akibat yang juga merupakan salah satu

bentuk dari metonimi. Hilangnya pinggang merupakan sebab dan akibatnya tidak

dapat menggerakkan badan. Seperti yang ada dalam cerita Botchan, ia tidak dapat

menggerakkan badannya setelah ia jatuh dari lantai dua sekolahnya. Walaupun

kenyataannya pinggangnya itu tidak hilang, tapi ungkapan yang digunakan untuk

mengungkapkan bahwa pinggangnya sakit dan tidak dapat menggerakkan bahan

yaitu dengan kanyouku koshi o nukasu.

2.腹が立つ (hara ga tatsu)

Makna Leksikal :

腹が立つ N + partikel + V-intransitif Perut berdiri

Makna Idiomatikal :

Marah.
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Kalimat :

ある時将棋をさしたら卑怯な待ち駒をして、人が困ると嬉しそうに

冷やかした。あんまり腹が立ったから、手に在った飛車を眉間へた

たきつけてやった。(hal.7)

Suatu saat ketika menunggu seorang pengecut sambil bermain catur,

orang-orang senang menertawakan kesulitanku. Karena aku sangat marah,

lalu aku melemparkan biji catur yang kupegang ke kepalanya.

Analisis :

Makna hara ga tatsu secara leksikal tidak dapat diterima karena secara

logika tidak ada perut dapat berdiri. Hubungan yang terdapat dalam makna

leksikal dan makna idiomatikal dari hara ga tatsu adalah posisi badan manusia

ketika marah biasanya berdiri tegak, dan jika dirasakan dengan seksama perut

terasa terangkat ketika emosi itu muncul atau geram atau ketika bersuara keras.

Perut yang terangkat itu diibaratkan berdiri sehingga muncul kanyouku yang

berbunyi hara ga tatsu. Dengan demikian, makna idiomatikal yang muncul dari

kanyouku tersebut merupakan perluasan makna secara metonimi dilihat dari

kedekatan waktu dan keterkaitan antara marah dengan kondisi perut ketika sedang

marah.

Hara ga tatsu terlihat dalam penggalan cerita Botchan untuk

mengungkapkan rasa marah oleh Botchan itu sendiri. Seperti penggalan di atas, ia

marah karena orang-orang menertawakannya. Hara ga tatsu merupakan kanyouku

yang paling sering digunakan dalam novel ini ketika ingin mengungkapkan marah.

Hal ini menunjukkan karakter Botchan yang pemarah dan mudah tersinggung.
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Oleh karena itu, dalam novel ini kanyouku hara ga tatsu jumlahnya lebih banyak

dibandingkan kanyouku yang lain.

3.人手に渡る (hitode ni wataru)

Makna Leksikal :

人手に渡る N + partikel + V-transitif Pindah ke tangan orang lain

Makna Idiomatikal :

Sesuatu milik seseorang berubah menjadi milik orang lain.

Kalimat :

清は十何年居たうちが人手に渡るのを大に残念がったが、自分のも

のでないから、仕様がなかった。(hal.11)

Kiyo sangat sedih melihat rumah yang ditinggalinya selama sepuluh tahun

menjadi milik orang lain, tapi karena rumah itu bukan miliknya, tidak ada

yang bisa dilakukan.

Analisis :

Secara leksikal hitode ni wataru artinya memindahkan ke tangan orang

lain, sedangkan secara idiomatikal mempunyai makna menjadi milik orang lain.

Suatu hal atau benda yang awalnya milik seseorang bisa dikatakan menjadi milik

orang lain karena hal atau benda tersebut telah berada di orang lain. Jika kita

memberikan sesuatu pasti menggunakan tangan, dan orang yang diberi pasti

menerima menggunakan tangan juga. Oleh karena itu, tangan digunakan untuk

ungkapan karena tangan merupakan alat untuk memberi dan menerima. Dalam

bahasa Indonesia juga menggunakan ungkapan berpindah tangan untuk
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mengungkapkan hal atau benda milik seseorang yang kemudian menjadi milik

orang lain. Makna pindah ke tangan orang lain dengan menjadi milik orang lain

merupakan hubungan sebab akibat dan juga merupakan perluasan makna secara

metonimi dilihat dari dua hal yang berdekatan dari segi waktu antara makna

leksikal dengan makna idiomatikal dalam kanyouku tersebut. Dalam cerita ini

kanyouku hitode ni wataru digunakan untuk mengungkapkan bahwa rumah yang

telah ditinggali selama sepuluh tahun telah dijual dan menjadi milik orang lain.

4.憂き目に逢う (ukime ni au)

Makna Leksikal :

憂き目に逢う N + partikel + V-transitif Bertemu mata yang sedih

Makna Idiomatikal :

Bertemu dengan hal yang menyedihkan atau mengalami kesengsaraan.

Kalimat :

一寸温泉に行きたくなった。宿直をして、外へ出るのはいい事だか、

悪い事だか知らないが、こうつくねんとして重禁錮同様な憂き目に

逢うのは我慢の出来るもんじゃない。(hal.32)

Aku ingin pergi ke pemandian air panas. Aku sedang jaga malam dan tidak

tahu boleh keluar atau tidak, tapi rasanya tidak sabar hidup menyedihkan

dan sengsara seperti di penjara.

Analisis :

Dalam kanyouku ukime ni au terkandung makna leksikal bertemu mata

yang sedih, dan secara idiomatikal mempunyai makna bertemu dengan hal yang
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menyedihkan atau mengalami kesengsaraan. Jika dilihat dari makna leksikalnya,

mata yang sedih menunjukkan bahwa si pemilik mata sedang mengalami

kesedihan. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan “mata adalah jendela hati” yang

berarti melalui mata kita bisa mengetahui sifat, watak dan perasaan seseorang.

Orang yang sedang merasakan gembira, sedih, atau bingung dapat terlihat dari

matanya. Kesedihan yang terlihat dari mata cukup mewakili kesedihan yang

sedang dialami seseorang. Jadi, kesedihan yang terlihat di mata adalah sebagian

dari kesedihan atau kesulitan yang sesungguhnya, sehingga makna secara

leksikalnya meluas menjadi makna idiomatikal secara metafora, yaitu memiliki

kesamaan pada kesedihan. Dalam cerita Botchan, ukime ni au digunakan untuk

mengumpamakan rasanya hidup dengan peraturan yang mengikat dan membuat

orang merasa terpenjara dan tidak dapat berbuat apa-apa.

5.手を下す (te wo kudasu)

Makna Leksikal :

手を下す N + partikel + V-transitif Menurunkan tangan

Makna Idiomatikal :

Pergi sendiri atau menghadapi sesuatu sendiri.

Kalimat :

吾人は信ず、吾人が手を下す前に、当局者は相当の処分をこの無頼

漢の上に加えて、彼等をして再び教育界に足を入れる余地なからし

むる事を。(hal. 117)
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Namun kami percaya, sebelum kami menghadapinya sendiri, pihak yang

berwajib akan memberikan hukuman yang tepat kepada penjahat itu dan

tidak akan melibatkan diri lagi di dunia pendidikan.

Analisis :

Pada kanyouku te wo kudasu yang bemakna menurunkan tangan terdapat

pengertian bahwa menggerakkan tangan dari posisi diam, kemudian tangan

bergerak ke suatu arah untuk menyentuh, mengambil atau mengerjakan sesuatu

yang ada di hadapannya. Sedangkan pada makna idiomatikal menghadapi sesuatu

sendiri berarti melakukan suatu pekerjaan tanpa bantuan orang lain, mengerjakan

sesuatu menggunakan tangannya sendiri. Antara dua makna yang terkandung di

dalam kanyouku tersebut ada kesamaannya, sehingga penggunaan te wo kudasu

dari menurunkan tangan lalu berkembang menjadi menghadapi sesuatu sendiri.

Jadi, hubungan antara makna leksikal dengan makna idiomatikal pada kanyouku te

wo kudasu adalah perluasan makna secara metafora yang mengungkapkan suatu

kejadian dengan cara mengumpamakan dengan hal lain berdasarkan sifat

kesamaannya. Kanyouku ini digunakan dalam cerita Botchan untuk

mengungkapkan keinginan Botchan untuk menangani sendiri penjahat yang

tertangkap itu, supaya dia bisa memastikan bahwa penjahat itu tidak terlibat lagi

di dunia pendidikan.

6.足を入れる (ashi wo ireru)

Makna Leksikal :

足を入れる N + partikel + V-transitif Memasukkan kaki
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Makna Idiomatikal :

Menjadi terlibat dalam sesuatu hal.

Kalimat :

吾人は信ず、吾人が手を下す前に、当局者は相当の処分をこの無頼

漢の上に加えて、彼等をして再び教育界に足を入れる余地なからし

むる事を。(hal. 117)

Namun kami percaya, sebelum kami melakukannya sendiri, pihak yang

berwajib akan memberikan hukuman yang tepat kepada penjahat itu dan

tidak akan terlibat lagi di dunia pendidikan.

Analisis :

Kanyouku ashi wo ireru secara leksikal mempunyai makna memasukkan

kaki yang berarti melangkahkan kaki untuk menuju dan masuk ke suatu tempat.

Di tempat tersebut akan mengalami suatu keadaan dimana orang akan membaur

dalam lingkungan dan keadaan itu. Oleh karena itu, mau tidak mau orang akan

terlibat dengan segala hal yang terdapat dan yang terjadi di tempat itu. Dalam hal

ini makna terlibat dalam suatu hal merupakan akibat dari memasukkan kaki.

Karena seseorang masuk ke dalam suatu tempat atau suatu keadaan tertentu,

akibatnya orang tersebut menjadi terlibat dalam segala hal yang terjadi di tempat

tersebut. Jadi, hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal dari ashi o

ireru adalah hubungan sebab akibat yang merupakan salah satu bentuk gaya

bahasa metonimi. Dalam cerita Botchan, kanyouku ini digunakan dengan tepat

untuk menyatakan keterlibatan para penjahat itu dalam dunia pendidikan.



39

7.骨が折れる (hone ga oreru)

Makna Leksikal :

骨が折れる N + partikel + V-intransitif Tulang patah

Makna Idiomatikal :

Sulit.

Kalimat :

天誅も骨が折れるな。これで
てんもうかいかいそ

;天網恢恢疎にして洩らしち

まったり、何かしちゃ、つまらないぜ。(hal.127)

Melakukan tugas itu sulit, kalau kita membiarkannya begitu saja, itu tidak

baik.

Analisis :

Secara leksikal hone ga oreru mempunyai arti tulang(nya) patah yang

berarti salah satu tulang dari tubuh manusia ada yang patah karena telah terjadi

sesuatu pada tulangnya tersebut. Jika tulang manusia ada yang patah berarti orang

akan mengalami kesulitan dalam melakukan sesuatu hal karena ada rasa sakit dan

ada kekurangan dalam fisik seseorang. Kesulitan yang dialami karena tulang yang

patah itu merupakan unsur pembentukan dari makna idiomatikal hone ga oreru.

Akibat dari tulang yang patah, orang jadi mengalami kesulitan dalam melakukan

suatu hal. Jadi, hubungan yang terjadi antara makna leksikal dan makna

idiomatikal dari hone ga oreru adalah hubungan sebab akibat yang juga

merupakan perluasan makna secara metonimi. Kanyouku ini digunakan dalam

cerita Botchan untuk mengungkapkan betapa sulitnya melakukan suatu tugas.

8.口を出す (kuchi wo dasu)
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Makna Leksikal :

口を出す N + partikel + V-transitif Mengeluarkan mulut

Makna Idiomatikal :

Berbicara di tengah pembicaraan orang.

Kalimat :

すると赤いシャツがまた口を出す、「元来中学の教師なぞは社会の

上流に位するものだからして、単に物質的の快楽ばかり求める可き

ものでない」。(hal. 66)

Kemudian Si Kemeja Merah berbicara, “Karena guru sekolah menengah

berada di atas lapisan masyarakat, seharusnya tidak hanya mencari

kesenangan materi”.

Analisis :

Kanyouku kuchi wo dasu secara leksikal mempunyai makna mengeluarkan

mulut dan secara idiomatikal mempunyai makna berbicara di tengah

pembicaraan orang. Pada kuchi wo dasu yang bermakna mengeluarkan mulut

terdapat pengertian bahwa orang menggunakan mulutnya untuk bersuara, untuk

berbicara, untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Pada kuchi wo dasu

yang bermakna berbicara di tengah pembicaraan orang terdapat pengertian orang

menyela pembicaraan orang sehingga orang lain yang sedang berbicara itu

langsung menghentikan pembicaraannya. Antara dua makna yang terkandung

dalam kanyouku tersebut menunjukkan suatu proses antara makna mengeluarkan

mulut dengan berbicara di tengah pembicaraan orang. Proses orang berbicara

yaitu dengan membuka, menggerakkan dan menggunakan mulutnya untuk
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mengeluarkan suara untuk yang tujuannya untuk menyampaikan sesuatau hal.

Dengan demikian hubungan antara membuka mulut dengan berbicara termasuk

hubungan cara dan tujuan, dengan cara membuka mulut mempunyai tujuan untuk

berbicara. Ini juga merupakan salah satu bentuk hubungan dari metonimi.

Kanyouku kuchi wo dasu digunakan dalam novel Botchan ketika Si Kemeja

Merah menimpali perkataan Kepala Sekolah dalam suatu rapat. Jadi, penggunaan

kanyouku kuchi wo dasu pada kalimat di atas cukup tepat.

9.顔を出す (kao wo dasu)

Makna Leksikal :

顔を出す N + partikel + V-transitif Mengeluarkan wajah

Makna Idiomatikal :

Mengunjungi dan memberi salam atau menyapa.

Kalimat :

月が温泉の山の後ろからのっと顔を出した。(hal. 127)

Bulan menyapa dari balik gunung yang mengelilingi pemandian air panas.

Analisis :

Dilihat dari makna leksikalnya kao wo dasu berarti mengeluarkan wajah

yang berarti menampakkan wajah, baik dari tempat yang tersembunyi ke tempat

yang kelihatan, atau yang sebelumnya menunduk berubah menjadi menengadah.

Secara idiomatikal, kanyouku kao wo dasu mempunyai makna menyapa ketika

bertemu orang, artinya ketika bertemu orang yang dikenal harus menyapa. Seperti

budaya orang Jepang, mereka sangat ramah dengan orang lain sehingga mereka
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sering menyapa dan memberi salam atau dalam bahasa Jepang disebut aisatsu.

Ketika menyapa seseorang posisi wajah harus tegak lurus dan menatap orang yang

disapa, tidak mungkin menyapa dengan keadaan wajah menunduk. Menampakkan

wajah kepada orang yang disapa sama artinya dengan makna leksikal dari kao wo

dasu, sehingga makna leksikal mengeluarkan atau menampakkan wajah

merupakan unsur pembentuk dari makna idiomatikal menyapa ketika bertemu

orang. Hubungan pembentukannya terdapat pada sikap atau posisi wajah ketika

menyapa seseorang adalah dengan menampakkan wajah kita kepada orang yang

kita sapa. Jadi, hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal pada kao

wo dasu adalah perluasan makna secara metonimi, dilihat dari kedekatan waktu

dan keterkaitan terjadinya proses menyapa dengan menampakkan wajah. Selain

itu juga dilihat dari budaya orang Jepang yang selalu melakukan aisatsu ketika

bertemu orang lain. Dalam novel Botchan ini, kanyouku kao wo dasu digunakan

untuk mengungkapkan bulan yang terlihat dari balik gunung seolah menyapa atau

lebih tepatnya memperlihatkan diri kepada manusia yang melihatnya.

10.口を切る (kuchi wo kiru)

Makna Leksikal :

口を切る N + partikel + V-transitif Memotong mulut

Makna Idiomatikal :

Memulai pembicaraan.

Kalimat :
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「そりゃごもっともた。こっちで口を切って、あとをつけないのは

無責任ですね。」(hal. 50)

“Ya, itu benar. Memulai suatu topik pembicaraan kemudian tidak

terselesaikan itu tidak bertanggung jawab.”

Analisis :

Secara leksikal kuchi wo kiru menpunyai makna memotong mulut,

sedangkan secara idiomatikal mempunyai makna membuka pembicaraan. Mulut

mempunyai bagian-bagian, salah satunya bibir. Bibir juga terdiri dari dua bagian

yaitu bibir atas dan bibir bawah. Ketika orang diam, tidak berbicara, keadaan

mulut pasti tertutup dan kedua bagian bibir itu menyatu antara bibir atas

menempel dengan bibir bawah. Ketika orang berbicara, mulut akan terbuka dan

bibir atas dengan bibir atas menjadi terpisah tidak lagi menempel seperti saat

mulut tidak berbicara. Keadaan bibir atas dan bibir bawah yang terpisah itulah

yang dimaksud dengan memotong mulut, karena terpisahnya bibir atas dan bibir

bawah terlihat seperti mulut yang dipotong atau disobek sehingga terbentuk bibir

atas dan bibir bawah. Oleh karena itu, kuchi wo kiru menjadi kanyouku yang

bermakna membuka pembicaraan, karena ketika orang berbicara mulut menjadi

seperti terbelah antara bibir atas dan bibir bawah. Jadi, makna leksikal dari

kanyouku ini menjadi unsur pembentuk makna idiomatikalnya, dilihat dari proses

kerja mulut ketika orang mulai berbicara. Dalam cerita ini, makna kuchi wo kiru

sangat tepat digunakan untuk mengungkapkan kata membuka topik pembicaraan.
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11.手に入れる (te ni ireru)

Makna Leksikal :

手に入れる N + partikel + V-transitif Masuk ke tangan

Makna Idiomatikal :

Mendapatkan sesuatu.

Kalimat :

今度の事件は全く赤シャツが、うらなりを遠ざけて、マドンナを手

に入れる策略なんだろうとおれが云ったら無論そうに違ない。

(hal.95)

Aku berkomentar bahwa seluruh kejadian ini merupakan siasat Si Kemeja

Merah untuk menjauh dan mendapatkan Madonna.

Analisis :

Kanyouku te ni ireru digunakan untuk menyatakan arti mendapatkan

sesuatu bermula dari makna leksikalnya memasukkan ke tangan. Kegiatan

memasukkan ke tangan mengandung pengertian mengambil, memegang atau

menggenggam seuatu menggunakan tangan. Orang yang telah mengambil sesuatu

berarti orang tersebut telah mendapatkan apa yang diambil. Dengan demikian

hubungan antara memasukkan ke tangan dengan mendapatkan sesuatu berupa

hubungan cara dan tujuan yang merupakan gaya bahasa metonimi, untuk

mendapatkan sesuatu yang diinginkan sebagai tujuannya dilakukan dengan cara

mengambil dengan tangan. Dalam cerita ini, te ni ireru digunakan untuk

mengungkapkan kata “mendapatkan” walaupun dalam hal ini yang akan direbut

oleh Kemeja Merah adalah orang bukan benda.
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12.顔を汚す (kao wo yogosu)

Makna Leksikal :

顔を汚す N + partikel + V-transitif Mengotori wajah

Makna Idiomatikal :

Membuat malu.

Kalimat :

向でうまく言い抜けられる様な手段で、おれの顔を汚すのを抛って

置く、樗蒲一はない。(hal. 106)

Aku tidak akan membiarkan orang membuatku tampak tolol dengan

membiarkan para murid berargumentasi supaya bisa keluar dari masalah.

Analisis :

Makna yang terkandung dalam kanyouku kao wo yogosu secara leksikal

bermakna mengotori wajah yang berarti memberikan kotoran ke wajah digunakan

untuk menyatakan arti membuat malu atau melakukan hal yang memalukan. Jika

orang yang wajahnya kotor pasti akan menjadi perhatian orang lain dan akan

menjadi bahan tertawaan orang. Itu artinya mengotori wajah termasuk dalam hal

yang memalukan. Malu secara umum dinyatakan dengan mengotori wajah yang

merupakan salah satu hal yang memalukan. Jadi, hubungan yang terjadi antara

makna leksikal dengan makna idiomatikal dari kao wo yogosu termasuk ke dalam

perluasan makna secara sinekdoke, yaitu melakukan hal yang memalukan yang

bersifat umum dinyatakan dengan mengotori wajah yang sifatnya lebih khusus.

Dalam cerita Botchan, kanyouku ini digunakan untuk mengungkapkan kata

tampak tolol karena itu merupakan salah satu hal yang memalukan.



46

13.揚げ足を取る (ageashi wo toru)

Makna Leksikal :

揚げ足を取る N + partikel + V-transitif Mengambil kaki yang terangkat

Makna Idiomatikal :

Mencela orang yang salah berbicara

Kalimat :

狸でも赤シャツでも人物から会うと、おれよりも下等だが、弁舌は

中中達者だから、まずい事を喋舌って揚げ足を取られちゃ面白くな

い。(hal. 62)

Sebagai manusia, Si Tanuki dan Si Kemeja Merah lebih rendah daripada

aku. Karena dalam hal berbicara mereka lebih trampil, sedikit saja aku

melakukan kesalahan pasti mereka mencelaku.

Analisis :

Ageashi wo toru mempunyai makna idiomatikal mencela orang yang salah

berbicara terbentuk dari makna leksikalnya mengambil kaki yang terangkat.

Dalam sumo atau judo di Jepang, pesumo atau pemain judo menangkap kaki

lawannya yang terangkat untuk menjatuhkannya. Kaki yang terangkat dianggap

sebagai kesalahan karena dalam judo tidak boleh melakukan tendangan

menggunakan kaki, sedangkan kaki yang terangkat dianggap sebagai tendangan

yang kemudian sebagai suatu kesalahan atau pelanggaran. Ditangkapnya kaki

yang terangkat itu bertujuan untuk memperlihatkan pada semua orang bahwa

lawannya melakukan kesalahan dan kalah karena telah mengangkat kakinya. Hal

ini serupa dengan makna idiomatikal dari ageashi wo toru yang berarti orang yang
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mempunyai kebiasaan membahas kesalahan orang lain di depan orang lain. Jadi,

hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal dalam ageashi wo toru

merupakan salah satu bentuk metafora, karena memiliki kemiripan pada

menunjukkan suatu kesalahan orang lain di depan orang banyak. Kanyouku ini

digunakan dalam novel Botchan untuk mengungkapkan kata “mencela”.

14.胸糞が悪い (munakuso ga warui)

Makna Leksikal :

胸糞が悪い N + partikel + Adjektif Dada jelek

Makna Idiomatikal :

Hatinya kesal, menjengkelkan.

Kalimat :

おれはこんな腐った了見の談判するのは胸糞が悪いから、「そんな

に云われなきゃ、聞かなくっていい。中学校へ這入って、上品も下

品も区別が出来ないのは気の毒なものだ」と云って六人をおっばな

してやった。( hal. 36 )

Karena aku sangat kesal dengan orang yang mempunyai ide busuk itu, aku

katakan pada keenam anak itu, “Kalau tidak mau, tidak perlu mengaku.

Aku merasa kasihan pada orang-orang yang belajar di sekolah menengah

tapi tidak bisa membedakan mana yang patut dan yang tidak”.

Analisis :

Secara idiomatikal munakuso ga warui mengandung arti hatinya kesal,

menjengkelkan. Secara leksikal berarti dadanya jelek atau dadanya sedang dalam
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keadaan tidak baik. Ketika orang sedang merasa kecewa, jengkel atau sakit hati

biasanya mengelus dada seolah dada itu terasa sakit, padahal yang sakit adalah

hati secara psikologi, bukan hati atau dada sebagai anggota tubuh. Kebiasaan

seperti ini terjadi pada hampir semua orang yang sedang mengalami perasaan

tidak enak. Oleh karena itu, makna leksikal dari munakuso ga warui

mengumpamakan rasa kesal dan jengkel dengan dadanya jelek. Jadi, makna

idiomatikal dari munakuso ga warui terbentuk dari kondisi tubuh seseorang

ketika mengalami perasaan yang tidak baik. Dalam novel Botchan kanyouku ini

digunakan untuk mengungkapkan rasa kesal dan jengkel ketika Botchan

menghadapi murid-muridnya yang tidak mau menuruti perkataannya.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dibahas pada bab 4, dalam novel Botchan

karya Natsume Soseki terdapat 21 kalimat yang menggunakan kanyouku yang

bersimbol anggota tubuh. Dari 21 kalimat terdapat 14 kanyouku seperti yang

tersebut berikut ini :

No Kanyouku Jumlah No Kanyouku Jumlah

1 腰を抜かす 1 8 口を出す 1

2 腹が立つ 8 9 顔を出す 1

3 人手に渡る 1 10 口を切る 1

4 憂き目に逢う 1 11 手に入れる 1

5 手を下す 1 12 顔を汚す 1

6 足を入れる 1 13 揚げ足を取る 1

7 骨が折れる 2 14 胸糞が悪い 1

Kanyouku yang terdapat dalam novel Botchan ini lebih banyak yang

menyatakan perasaan, tindakan dan keadaan. Kanyouku yang menyatakan

perasaan antara lain 腹が立つ、顔を汚す、胸糞が悪い . Kanyouku yang

menyatakan tindakan adalah 手を下す、足を入れる、口を出す、顔を出す、

口を切る、手に入れる、揚げ足を取る. Kanyouku yang menyatakan keadaan
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adalah 腰を抜かす、人手に渡る、憂き目に逢う、骨が折れる. Hubungan

antara makna leksikal dan makna idiomatikal dalam kanyouku yang menggunakan

simbol anggota tubuh antara lain hubungan sebab akibat, proses pembentukan

katanya dilihat dari budaya dan kebiasaan orang Jepang, serta perluasan makna

yang termasuk dalam gaya bahasa metafora, metonimi dan sinekdoke.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan penulis antara

lain :

1. Kanyouku merupakan ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan

dan wacana dalam bahasa Jepang. Oleh karena itu, kanyouku sebaiknya

diajarkan kepada orang yang belajar bahasa Jepang, khususnya mahasiswa

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang.

2. Dalam mengajarkan kanyouku sebaiknya pengajar membantu menjelaskan

proses munculnya makna idiomatikal dari makna leksikalnya, sehingga

akan mempermudah pembelajar untuk lebih memahami kanyouku.
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