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ABSTRAK 

Rahmadani, Wulansari Ardyati. 2011. Makna kanyouku “ashi” yang terdapat pada 
buku Sanseidou Kanyouku Benran. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 
S1, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing : Dra Rina Supriatnaningsih, M.Pd dan Ai Sumirah Setiawati, 
S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci : Makna, Kanyouku, Ashi 

Ungkapan atau idiom yang dalam bahasa Jepangnya disebut kanyouku sering 
digunakan sehari-hari untuk mengungkapkan suatu maksud tertentu. Lawan bicara 
mengerti maksud yang disampaikan oleh pembicara tanpa menggunakan kata yang 
berputar-putar maknanya. Di Jepang terdapat kanyouku yang menggunakan simbol 
anggota tubuh yang sering digunakan dalam percakapan. Oleh karena itu, penulis 
tertarik untuk mengetahui makna yang diungkapkan oleh kanyouku yang 
menggunakan kata “kaki”. Kaki adalah bagian penting dalam tubuh manusia yang 
digunakan untuk berjalan atau pergi ke suatu tempat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah 
kanyouku yang menggunakan kata ashi dan makna kanyouku “ashi”. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui makna apa yang diungkapkan oleh kanyouku yang 
menggunakan kata ashi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 
yaitu mendiskripsikan makna kanyouku yang menggunakan kata ashi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik pustaka, kemudian 
dilanjutkan dengan teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah kanyouku yang menggunakan kata ashi 
menyatakan makna lelah, rasa syukur, tindakan yang pasif, pikiran yang mengambang, 
hubungan yang renggang, pergi/berjalan,  campur tangan, menipu, ketahuan, macet, 
kehilangan, suasana ekonomi dan pemutusan hubungan. Dalam buku Sanseidou 
Kanyouku Benran karangan Kuromachi Yasuo dan Sakata Yukiko, kanyouku yang 
menggunakan kata kaki yang berfungsi untuk berjalan, sebagian besar memiliki makna 
berjalan atau pergi ke suatu tempat. 
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RANGKUMAN 

MAKNA KANYOUKU “ASHI” YANG TERDAPAT PADA BUKU 

SANSEIDOU KANYOUKU BENRAN 

1. Latar Belakang 

Manusia harus dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar  

ketika berkomunikasi agar maksud  tersampaikan kepada lawan bicara.  

Penggunaan kata dan kalimat yang tepat akan memudahkan penyampaian  

maksud pembicara. Ungkapan atau khususnya idiom yang dalam bahasa  

Jepangnya disebut  kanyouku, menjadi pilihan yang digunakan untuk  

menyampaikan suatu maksud. 

Kata-kata dalam  kanyouku dapat terbentuk dari berbagai unsur  

binatang, tumbuhan, anggota tubuh dan sebagainya. Kanyouku yang sering  

digunakan adalah yang menggunakan simbol anggota tubuh. Dalam  

penelitian ini penulis memilih untuk menganalisis makna kanyouku 

menggunakan kata “kaki” karena kaki adalah salah satu bagian penting  

dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memindahkan tubuh dari satu  

tempat ke tempat yang lain. 
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2. Landasan Teori 

a. Idiom 

Idiom adalah pola-pola struktural yang terdiri dari gabungan dua  

kata atau lebih yang maknanya sudah ditetapkan atau tidak dapat  

ditafsirkan dengan makna-makna unsur pembentuknya (Chaer,  

2007:24). Dalam idiom terdapat makna leksikal dan makna idiomatikal. 

Makna Leksikal adalah makna dari suatu kata yang merupakan  

gambaran suatu konsep seperti yang dilambangkan kata itu. Makna  

leksikal suatu kata sudah jelas walaupun tidak terdapat dalam suatu  

konteks kalimat, jadi makna leksikal adalah makna suatu kata itu  

sendiri (Chaer, 2009:61). Makna idiomatikal adalah makna sebuah  

satuan bahasa (kata, frasa, dan kalimat) yang “menyimpang” dari  

makna leksikal atau makna gramatikal unsur-unsur pembentuknya  

(Chaer, 2009:75).  

b. Kanyouku 

Kanyouku adalah gabungan kata yang terbentuk dari dua kata atau  

lebih yang telah ditetapkan maknanya , makna dari gabungan kata-kata  
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ixtersebut tidak bisa diartikan begitu saja, tapi menyatakan makna yang  

berbeda (Kuromachi,1998). 

c. Klasifikasi Kanyouku 

Inoue mengklasifikasikan kanyouku ke dalam lima bagian yaitu: 

1) Kanyouku yang menyatakan indera dan perasaan atau emosi 

2) Kanyouku yang menyatakan tubuh, sifat dan tingkah laku 

3) Kanyouku yang menyatakan kelakuan, gerak, dan tindakan 

4) Kanyouku yang menyatakan kondisi, tingkatan dan nilai atau harga 

5) Kanyouku yang menyatakan masyarakat, budaya, dan kehidupan 

d. Fungsi Kanyouku 

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 menjadi beragam (Inoue, 1992). 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,  

sumber data yang digunakan adalah buku Sanseidou Kanyouku Benran 
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oleh Kuramochi Yasuo dan Sakata Yukiko. Selanjutnya objek data dalam  

penelitian ini adalah kanyouku yang menggunakan kata ashi. Teknik  

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik pustaka,  

kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis data yang menggunakan  

teknik analisis deskriptif. Langkah Penelitiannya adalah sebagai berikut : 

a) Mencari kanyouku yang menggunakan kata ashi. 

b) Mengelompokkan kanyouku sesuai makna menurut Inoue. 

c) Mencari makna leksikal dan makna idiomatikal. 

d) Mencari hubungan antara makna idiomatikal dan makna leksikal  

kanyouku tersebut. 

e) Menyimpulkan hasil analisis. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis,dalam buku Sanseidou Kanyouku Benran 

karangan Kuramochi Yasuo dan Sakata Yukiko terdapat 21 kanyouku yang  

menggunakan kata ashi. Kanyouku tersebut menyatakan makna yang  

berbeda. Kanyouku tersebut adalah sebagai berikut: 足が重い , 足が地に 

付かない , 足が付く , 足が出る , 足が遠のく , 足がはやい , 足が棒に 
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なる , 足が向く , 足に任せる , 足を洗う , 足を入れる , 足を奪われる ,  

足を掬う , 足を出す , 足を取られる , 足を延ばす , 足を運ぶ , 足を 

引っ張る , 足を踏み入れる , 足を棒にする , 足を向けて寝られない。 

Makna yang dinyatakan dalam kanyouku tersebut adalah lelah, rasa  

syukur, tindakan yang pasif, pikiran yang mengambang, hubungan yang  

renggang, pergi/berjalan,  campur tangan, menipu, ketahuan, macet,  

kehilangan, suasana ekonomi dan pemutusan hubungan. 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam  

buku Sanseidou Kanyouku Benran karangan Kuramochi Yasuo dan Sakata  

Yukiko terdapat banyak kanyouku yang menggunakan ashi antara lain  

untuk menyatakan pergi dan berjalan. Hubungan makna antara makna  

leksikal dan makna idiomatikal dalam kanyouku yang menggunakan kata  

ashi banyak menyatakan hubungan sebab akibat. Dalam kanyouku yang  

menggunakan kata ashi terdapat gaya bahasa metonimi, metafora dan  

sinekdoke. 
まとめ 

三省堂慣用句便覧における「足」を使って いる慣用句の意味 
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1. 背景 

コミュニケーションで自分の意思を相手に理解してもらえるた 

めに、正しい言語を使用するのは必要である。適切な単語や文章の 

使用で相手が簡単に理解できると思う。日本語では自分の意見を相 

手に理解してもらうためにイディオムまたは慣用句とよばれている 

表現をよく使われている。 

慣用句の言葉は色々あり、動物や植物、人体の部分などを 

使用する。慣用句でよく使われることばは人体の部分の名前であ 

る。筆者は「足」を使う慣用句の意味を分析する。「足」が一つ 

の重要な人体の部分として、一つの所からほかの所へ行くための 

体を動かす機能を持っている。 

2. 理論 

a. イディオム 

ハエル (2007) はイディオムは「二つ以上の単語の組み合わせて、 

それぞれの単語の意味を理解できない決めた意味を表す」と 

xiii 
述べている。イディオムの中に辞書的な意味と慣用句的な意味 
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がある。ハエル (2009) は辞書的の意味は「言葉のそのままの意 

味である (p.61) 」と述べている。慣用句的の意味は「辞書的意 

味と文法的に説明できない意味である (p.75) 」と述べている。 

b. 慣用句の意味 

倉 持 (1998)は 慣 用 句 は「 二 つ 以 上 の 単 語 が決 ま っ た 

結 び を 

していて、それぞれの 単語の意味をただつな ぎ合わせても理解 

できない別の意味を表わす」と述べている。 

c. 慣用句の分類 

井上によれば、慣用句の分類は次の通りである。 

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 
d. 慣用句の機能 

井 上 (1992)は 慣 用 句 は私 た ち の 日 常 の 会 話や 文 章 

の 中 で 数 



xv 
 

多く使われている。そ れからはたいてい短い 言葉だが、時と所 

に合わせて適切に使う ことによって文章会話 の表現が生き生き 

と豊かなものになると言っている。 

3. 研究の方法 

本研究では、質的クアリタティフアプローチを使用した。 

研究のデータは倉持保 男と坂田雪子が書いた 「三省堂慣用句便覧」 

という本である。デー タの対処は「足」を使 っている慣用句。デー 

タ収集方法は図書的であり、データ分析の手法は記述的である。 

研究のステップは次の通りに行われた。 

a.「足」を使う慣用句を調べる。 

b.「足」を使う慣用句の意味を分析する。 

c. 慣用句の辞書的な意味と慣用句的な意味を探す。 

d. 井上が述べた慣用句分類によって慣用句を分類する。 

e. 分析の結果を結論する。 
4. 研究の結果 

分 析 の 結 果 に よ っ て 、 「 三 省 堂 慣 用 句 便 覧 」 で 

「 足 」 を 使 っ 

ている 慣用 句が 21慣 用句あ る。 足を 使って いる慣 用句 は (1) 足 
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が重い, (2) 足が地に付かない , (3)足が付く , (4) 足が出る , (5) 足 

が 遠 の く , (6) 足 がは や い , (7) 足 が 棒 にな る , (8) 足 が 向 く 
, (9) 

足に任せる , (10) 足を洗う , (11) 足を入れる , (12) 足を奪われる ,  

(13) 足を 掬う , (14) 足を 出す , (15) 足を 取ら れる , (16) 足を 延 

ば す , (17) 足 を 運 ぶ , (18) 足 を 引 っ 張 る , (19) 足 を 踏 み 入 

れ る ,  

(20) 足を棒にする , (21) 足を向けて寝られない。 

そ れ ぞ れ の慣 用 句 は「 疲 れ る 」 ,「 感 謝」 ,「 消 極 

的 」 ,「 散 漫 / 

浮つく 」 ,「疎遠」 ,「行く /歩く」 ,「干渉 /口出し」 ,「だます 

/出し抜 

く」 ,「ばれる」 ,「滞る」 ,「 損失」,「景気」 ,「 絶縁」という意味 

を表す。 

5. 結論 

倉 持 保 男 と 坂 田 雪 子 の 「 三 省 堂 慣 用 句 便 覧 」 で 

は 行 く 、 歩 く 

の意味を持っている足 の慣用句がよくつかう 。辞書的な意味と慣用 

句的な意味の関係は隠喩や換愈や提愈である。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia  

untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun  

gerakan (bahasa isyarat), komunikasi tersebut terjadi dengan tujuan untuk  

menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. 

Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah  

laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan  

segala bentuk masyarakat. 

Seiring dengan berkembangnya bahasa, dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari muncul ungkapan-ungkapan yang menggambarkan suatu makna yang  

ingin dikemukakan. Konsep tersebut tidak cukup hanya diungkapkan dengan satu   

kosakata saja. Oleh karena itu, konsep tersebut diungkapkan dengan struktur yang  

lebih komplek lagi seperti frase, idiom dan kata majemuk. Ketiganya memiliki  

karakteristik tersendiri dan digunakan untuk maksud yang berbeda. Frase terdiri  

dari dua kata atau lebih yang memiliki makna gramatikal, sedangkan kata  

majemuk adalah konsep sintaksis yang merupakan kata yang memiliki makna  

baru yang tidak merupakan gabungan makna unsur-unsurnya, tetapi maknanya  

masih mendekati unsur-unsurnya. Berbeda dengan frase dan kata majemuk, idiom  

adalah konsep semantik yang gabungan katanya memiliki makna yang berbeda  
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dengan makna leksikalnya. 
 

Idiom atau ungkapan digunakan untuk memperjelas suatu makna atau  

maksud tertentu tanpa menggunakan kata-kata yang berputar-putar maknanya dan  

langsung mengungkapkan apa yang kita maksud kepada lawan bicara. Oleh  

karena itu, idiom sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam bahasa  

Jepang, idiom dikenal dengan kanyouku. Kanyouku terbentuk dari berbagai  

macam unsur, ada yang menggunakan nama-nama anggota tubuh, nama-nama  

hewan, unsur warna, dan lain-lain. Kanyouku banyak sekali jumlahnya, sehingga  

bisa diklasifikasikan berdasarkan makna dan kata pembentuknya. Kanyouku 

merupakan salah satu ciri khas dalam komunikasi bahasa Jepang. Selain  

merupakan salah satu ungkapan yang biasa digunakan oleh masyarakat Jepang  

dalam komunikasi. Namun kenyataanya, kanyouku tidak dipelajari di dalam  

perkuliahan, dan jarang dipelajari oleh mahasiswa, sehingga pemahaman makna  

kanyouku masih kurang dan seringkali menjadi kendala. Hal ini disebabkan  

karena gabungan kata yang digunakan dalam sebuah kanyouku berbeda dengan  

makna leksikalnya. 

Dalam penelitian sebelumnya tentang kanyouku yang menggunakan nama  

bagian tubuh manusia terdapat penelitian makna dari kanyouku yang mengandung  

unsur pancaindera mata dan hidung oleh Azizah (2008) yang menyimpulkan  

bahwa  makna kanyouku mata dan hidung sebagian besar mengandung makna  

yang tidak berkaitan dengan fungsi penginderaan. Penelitian selanjutnya oleh  

Widyaningrum (2010) tentang  makna simbol atama (kepala) yang mempunyai  

arti nilai, perasaan, emosi, sifat, tubuh, keadaan dan kehidupan. Kanyouku  yang  
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menggunakan kata atama (kepala) yang merupakan organ untuk berfikir, sebagian  

besar adalah memilki makna pemikiran. 

Kajian-kajian tentang kanyouku seperti tersebut di atas sangat menarik 

karena memiliki makna yang berbeda dengan makna leksikalnya. Makna dalam 

kanyouku ada yang merupakan perluasan makna dasar sebagai akibat dari  

penggunaan secara kiasan. Hal tersebut menyebabkan penulis ingin melakukan 

penelitian yang serupa terhadap kata lain yaitu ashi (kaki). Penulis memilih  

penggunaan kata ashi (kaki) dalam kanyouku karena ashi (kaki) juga memiliki  

peranan yang penting dalam tubuh manusia yang digunakan untuk bergerak atau  

berpindah tempat. Penulis akan meneliti apakah makna kanyouku yang memakai  

kata ashi berhubungan dengan fungsi kaki dalam tubuh manusia. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam skripsi ini bertujuan untuk mempermudah  

pembaca memahami maksud dan menghindari kerancuan makna. Istilah penting  

tersebut adalah : 

• Kanyouku atau idiom dalam bahasa Jepang adalah frase/klausa yang hanya  

memiliki makna idiomatikal saja, makna tersebut tidak bisa diketahui  

meskipun kita memahami makna setiap kata yang membentuk frase/klausa  

tersebut.(Sutedi, 2009:96) 

• Ashi dalam bahasa Jepang bermakna ”kaki”.(Matsuura, 1994:35) 

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna apa yang  

dinyatakan dalam idiom yang menggunakan kata ”kaki” dalam bahasa Jepang. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka  

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apa saja kanyouku yang menggunakan kata ashi yang terdapat dalam buku  

Sanseidou  Kanyouku Benran? 

2. Masuk ke dalam kelompok makna apakah kanyouku yang menggunakan kata  

ashi tersebut? 

3. Bagaimanakah hubungan makna leksikal dan idiomatikal kanyouku yang  

menggunakan kata ashi ? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan  

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kanyouku yang menggunakan kata ashi dalam buku  

Sanseidou  Kanyouku  Benran. 

2. Untuk mengetahui kelompok makna kanyouku yang menggunakan kata ashi. 

3. Untuk mengetahui hubungan makna leksikal dan idiomatikal kanyouku yang  

menggunakan kata ashi. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada  

pembaca, khususnya pembelajar bahasa Jepang yang ingin mempelajari kanyouku,  

khususnya kanyouku yang menggunakan kata ashi. 
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F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar bagian skripsi ini terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian  

awal, bagian inti, dan bagian akhir skripsi. 

Pada bagian awal, terdiri atas halaman judul, lembar pengesahan, motto  

dan persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. 

Pada bagian inti, terbagi atas lima bab diantaranya: 

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang  

skripsi yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat  

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori  

yang digunakan sebagai pedoman dalam skripsi yang meliputi pengertian idiom, 

pengertian kanyouku, klasifikasi kanyouku, fungsi kanyouku dan makna kaki. 

Bab III Metodelogi penelitian. Bab ini mencakup pendekatan penelitian,  

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. 

Bab IV Analisa Data. Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil analisa data  

yang berisi tentang kanyouku yang menggunakan kata ashi dan analisis hubungan 

makna leksikal dan idiomatikal kanyouku yang menggunakan kata ashi. 
6 

Bab V yaitu simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian ini. 

Pada bagian akhir skripsi, mencakup daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang  

berkaitan dengan penelitian skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Idiom 

Badudu (1994:29) mengemukakan bahwa idiom adalah ungkapan bahasa  

yang artinya tidak dapat dijabarkan dari jumlah arti tiap unsur-unsurnya. 

Sependapat dengan Badudu, Chaer (2007:74) mengemukakan bahwa idiom adalah  

satuan ujaran yang maknanya tidak dapat “diramalkan” dari makna unsur- 

unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Selain dua pendapat  

tersebut, Keraf (2006:109) menyebutkan bahwa 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. Jadi dapat diambil  

kesimpulan bahwa idiom adalah pola-pola struktural yang terdiri dari gabungan  

dua kata atau lebih yang maknanya sudah ditetapkan atau tidak dapat ditafsirkan  

dengan makna-makna unsur pembentuknya. 

Dalam bahasa Indonesia, idiom dibedakan menjadi dua yaitu idiom penuh  

dan idiom sebagian. Idiom penuh yaitu idiom yang unsur-unsurnya secara  

keseluruhan sudah merupakan satu kesatuan dengan satu makna. Sebagai  

contohnya membanting tulang yang artinya bekerja keras. Idiom ini tidak  

berkaitan dengan makna leksikal atau makna sebenarnya. Atama ga kireru yang  

artinya berfikir cepat tidak ada hubunganya dengan makna leksikal “putus kepala”. 

Sedangkan idiom sebagian adalah idiom yang sebagian katanya masih memiliki  
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makna leksikalnya sendiri, sebagai contohnya koran kuning yang artinya koran  

yang memuat berita sensasi. Kata koran masih berkaitan dengan makna leksikal  

atau makna yang sebenarnya. Kata kuning diartikan sebagai keadaan yang  

mencolok. Ashi ga bou ni naru yang artinya kaki yang sangat letih, ashi yang  

berarti “kaki” masih berkaitan dengan makna sebenarnya, bou ni naru yang  

berarti “menjadi tongkat” diartikan sebagai keadaan kaki yang sama dengan  

tongkat yang tidak bisa ditekuk atau tidak bisa dirasakan. Jadi untuk menganalisis  

suatu idiom kita harus mengetahui makna leksikal dan makna idiomatikalnya. 

Makna Leksikal adalah makna dari suatu kata yang merupakan gambaran  

suatu konsep seperti yang dilambangkan kata itu. Makna leksikal suatu kata sudah  

jelas walaupun tidak terdapat dalam suatu konteks kalimat, jadi makna leksikal  

adalah makna suatu kata itu sendiri (Chaer, 2009:61). Jadi makna leksikal suatu  

idiom adalah makna sebenarnya atau makna dari gabungan kata yang terdapat  

dalam idiom tersebut. 

Makna idiomatikal adalah makna sebuah satuan bahasa (kata, frasa, dan  

kalimat) yang “menyimpang” dari makna leksikal atau makna gramatikal unsur- 

unsur pembentuknya (Chaer, 2009:75). Dengan kata lain, gabungan kata ini tidak  

digunakan menurut makna aslinya tetapi memiliki makna lain. Bila kata-kata  

tersebut digabungkan maka akan menimbulkan arti yang berbeda, dan arti ini  

tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Idiom tidak dapat diartikan  

secara perkata tetapi lebih menunjuk kepada suatu makna yang hanya dapat  

diketahui dari konteks kalimat yang digunakan. Dapat diambil kesimpulan bahwa  
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makna idiomatikal adalah makna khusus yang sudah ditetapkan dalam idiom  

tersebut. 

Makna leksikal dan makna idiomatikal yang terdapat dalam kanyouku  

tersebut selanjutnya dicari hubungan antara kedua makna tersebut sehingga dapat  

diketahui gaya bahasa apa yang terdapat dalam kanyouku tersebut. 

B. Kanyouku 

Dalam Bahasa Jepang, idiom dapat diartikan sebagai kanyouku. Kanyouku 

adalah dua kata atau lebih yang mempunyai hubungan yang sudah ditetapkan, dan  

mempunyai makna tertentu tetapi tidak merupakan gabungan makna dasar dari  

kata-kata pembentuknya. Berikut ini adalah beberapa pengertian kanyouku : 

1 . Kuramochi, dkk (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 

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

“Gabungan kata yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang telah ditetapkan 

maknanya,  makna dari gabungan kata-kata tersebut tidak bisa diartikan begitu  

saja, tetapi menyatakan makna yang berbeda.  ” 
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2. Matsumura dkk (1998) 

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. 

“Gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu kesatuan yang mempunyai  

arti tertentu.” 

3. Sakata (1995) 

2つ以上の単語がつな がり、それぞれの意味 でわなく、全体として 

別の意味をあらわすもの。 

Futatsu ijou no tango ga tsunagari, sorezore no imi dewanaku, zentai  

toshite betsu no imi wo arawasu mono. 

“Dua kata atau lebih yang bergabung sebagai satu kesatuan yang maknanya  

bukan makna dari gabungan kata tersebut tetapi menyatakan makna yang 

khusus.” 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kanyouku adalah  

gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk sebuah makna tertentu yang  

berbeda dengan makna leksikalnya dan makna itu adalah makna yang sudah  

ditetapkan. 
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C. Klasifikasi Kanyouku 

Kanyouku sangat banyak jumlahnya, ada yang diklasifikasikan menurut  

unsur pembentuknya dan ada pula yang diklasifikasikan berdasarkan maknanya. 

Berikut ini klasifikasi kanyouku berdasaran maknanya menurut Inoue (1992 : 1) 

1. 感覚、感情、をあらわす慣用句 

( idiom yang menyatakan indera dan perasaan atau emosi) 

Contoh : 

a. Ippo heya ni fumikonda totan, gasu no nioi ga hana o tsuita 

(Pada saat memasuki ruangan, tercium bau gas yang menyengat hidung) 

Idiom hana wo tsuita memiliki arti bau. 

b. Ranbou ni denwa wo kiru to, kare wa me wo sankaku ni shite heya wo dete  

itta . 

(Dia memutuskan telpon dengan kasar kemudian keluar dari kamar dengan  

wajah marah). 

Idiom me wo sankaku ni shite memiliki arti marah. 

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

(Sampai saat ini pun kalau ingat kegagalan itu masih merasa malu). 

Idiom kao ga akakunaru memiliki arti malu. 

2. 体、性格、態度を表す慣用句 

(idiom yang menyatakan tubuh, sifat dan tingkah laku.) 

Contoh : 



11 
 

 

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

(Selama badan masih sehat saya ingin mencoba mendaki gunung di  

seluruh dunia) 

Idiom karada ga tsuzuku memiliki arti sehat. 

b. Ano mushi mo korosanai youna kao wo shita seinen ga, jitsu wa kondo no  

jikan no hannin datta nante shinjiraremasen. 

(Saya tidak bisa percaya kalau ternyata pemuda yang pendiam itu adalah  

pelaku kejahatan peristiwa kemarin). 

Idiom mushi mo korosanai memiliki arti pendiam. 

c. Are hodo no jitsuryoku ga arinagara, kare no youna atama no hikui hito  

wo, boku wa shiranai. 

(Saya tidak tahu ternyata dia orang yang rendah hati meskipun dia  

memiliki kemampuan seperti itu). 

Idiom atama no hikui memiliki arti rendah diri. 

3. 行為、動作、行動を表す慣用句 

(idiom yang menyatakan kelakuan, gerak, dan tindakan) 

Contoh : 

a. Omocha uriba de kodomo ga hana wo narashiteiru koukei wa mukashi mo  

ima mo kawaranai. 

(Dari dulu sampai sekarang, melihat anak merengek di toko mainan  

merupakan hal yang biasa). 

Idiom han wo narasu memiliki arti manja. 
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b. Itsu no aida ni ka, chiisai koro sodatta ie no hou e ashi ga muiteiru 

(Suatu saat nanti kita akan pergi ke rumah tempat kita dibesarkan) 

Idiom ashi ga muite iru memiliki arti pergi. 

c. Ishogashii darou ga, tamani wa kao wo dashite kureruyo. 

(Meskipun sibuk berkunjunglah sesekali). 

Idiom kao wo dasu memiliki arti berkunjung. 

4. 状態、程度、価値を表す慣用句 

(idiom yang menyatakan kondisi, tingkatan dan nilai atau harga) 

Contoh: 

a. Kyou wa asa kara kyaku ga tate konde komakai youji wo ii tsukerare, me  

ga mawaru youna isogashisa data. 

(Karena hari ini dari pagi banyak tamu berdatangan hanya untuk  

membicarakan hal sepele, kesibukannya itu membuat matanya seperti  

berputar-putar). 

Idiom me ga mawaru memiliki arti sibuk. 

b. Fuji san to iu yama wa, doko kara mite mo e ni naru desu. 

(Gunung Fuji tetap indah dilihat dari manapun). 

Idiom e ni naru memiliki arti indah. 

c. Ano mise wa yoso yori nedan wo yasukushi, kazu de konasu shoubai wo  

shite iru. 
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 (Toko itu dibandingkan tempat lain harganya lebih murah, barang yang  

dijual pun jumlahnya lebih banyak). 

Idiom kazu de konasu memiliki arti banyak. 

5. 社会、文化、生活を表す慣用句 

(idiom yang menyatakan masyarakat, kebudayaan dan kehidupan) 

Contoh: 

a. Saikin no kuchi ga urusai kara, kore kara wa koudou ni ki wo tsukenasai. 
(Karena akhir-akhir ini banyak gosip, maka berhati-hatilah dalam  

bertingkah laku). 

Idiom kuchi ga urusai memiliki arti gosip. 

b. Ooku ni horyo ga nihon e modoru koto naku, ikoku no tsuchi ni natta. 

(Banyak tawanan tidak kembali ke Jepang, mereka meninggal di negeri  

orang). 

Idiom tsuchi ni naru memiliki arti meninggal. 

c. Bitoruzu no on’gaku wa, atto iu ma ni issei wo fuubi shita. 

(Musiknya The Beetles bisa langsung terkenal dalam waktu yang singkat), 

Idiom Issei wo fuubi suru memiliki arti terkenal. 

Dilihat dari maknanya, menurut Momiyama dalam Sutedi (2003:148)  

kanyouku ada dua macam, yaitu kanyouku yang memiliki makna idiomatik  

( kanyouku to shite no tokushutekina imi) saja, dan kanyouku yang mempunyai  

makna leksikal sekaligus makna idiomatik. Kanyouku yang mempunyai makna  
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leksikal dan makna idiomatik bisa dijelaskan menggunakan ketiga jenis gaya  

bahasa ( hiyu: metafora, metonimi, dan sinekdoke). Dalam kanyouku yang  

mempunyai makna leksikal dan idiomatikal terdapat hubungan antara makna- 

makna tersebut yang muncul akibat penggunaan secara kiasan, dan termasuk  

dalam gaya bahasa, seperti yang dijelaskan seperti berikut ini: 

1. Metafora 

Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapan  

satu hal dengan hal lain berdasarkan kemiripan atau kesamaanya.  

Mengumpamakan sesuatu hal dengan hal lain yang sama atau mirip,  

berupa wujud, atau karakter (ciri khas tersendiri). Misalnya kimi wa  

boku no taiyou da , yang artinya kau adalah matahariku. Persamaan  

antara kekasih dan matahari disini adalah kekasih dan matahari sangat  

dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Jadi tidak sebatas fisik saja,  

tetapi karakter, perbuatan atau keadaanya. 

2. Metonimi 

Metonimi adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan  

satu hal dengan hal lain berdasarkan adanya kedekatan atau keterkaitan  

antara kedua hal tersebut . Kedekatan dapat berarti hubungan antara  

tempat dan benda, sebab dan akibat, serta makna bagian dari 

keseluruhan, dan sebagainya. Misalnya kata Suzuki (nama orang), yang  

semula sebagai pembuat atau pemilik pabrik mobil dengan mobil merk  

Suzuki , merupakan hubungan yang berdekatan secara ruang dan waktu. 
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3. Sinekdoke 

Sinekdoke adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan  

sesuatu hal yang umum dengan hal yang bersifat khusus, atau  

sebaliknya. Misalnya, kata hana yang artinya bunga dalam bahasa  

Jepang secara khususnya digunakan untuk menyatakan bunga sakura. 

D. 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 Inoue  

(1998) 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 

れか 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  

kazuoku tsukawarete iru. Sore wa taitei mijikai kotoba da ga, toki oyobi  

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

hyougen ga yutaka na 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  
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akan menjadi beragam. 

Selain itu, Garrison (2006) menjelaskan bahwa fungsi kanyouku yaitu  

untuk membubuhi rasa tuturan, sehingga kita bisa langsung mengungkapkan apa  

yang kita maksud tanpa harus bicara berputar-putar. Penggunaan kanyouku juga  

menunjukkan kekayaan ragam pengungkapan bahasanya. 

Dari dua pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa  

kanyouku digunakan untuk mengungkapkan maksud secara langsung tanpa  

menggunakan kata yang berputar-putar dan membubuhi rasa tuturan untuk  

menunjukkan kekayaan ragam pengungkapan bahasa. 

E. Makna Kaki 

Kaki mempunyai banyak makna, Menurut Alwi dkk (2005), yang  

dimaksud dengan kaki adalah : 

1. anggota badan yang menopang tubuh dan dipakai untuk berjalan (dari  

pangkal paha ke bawah). 

2. bagian tungkai (kaki) yang paling di bawah. 

3. bagian suatu benda yang menjadi penopang (penyangga) yang berfungsi  

sebagai kaki.Contoh: kaki meja, kaki kursi itu patah. 

4. bagian bawah. Contoh : kaki bukit(gunung), kaki rumah(dasar rumah) 

5. kata penggolong bilangan bagi payung. Contoh : sekaki paying. 

6. ukuran panjang, 12 inchi( ± =0.0348m) 
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7. bagian kaki unggas yang kasar dan bersisik. 

Menurut Matsumura dkk, ashi adalah 

1. 体 を 支 え り 、 歩 い たり す る は た ら き の 、人 間 の 下 肢 

や 動 物 の脚 部。 

『 ― さばき』 

2. 足首から下。『 ― の裏』 

3. 物の下部。特に、支えとなるもの。『いすの ― 』 

4. 歩くこと。働き.『 ― が遅い』 

5. 行くこと。来ること。 また、歩くこと。『客 の ― が途絶える』『実 

家に ― が遠のく』『 ― で調べる』 

6. 道のり。行動範囲。『大阪まで ― をのばす』 

7. 餅.粉のねばり。腰。『 ― のない餅』 

8. (足があるようによく 働くところから、ふつ う『おあし』の形で) 

金銭。お金。 

9. 交通機関。『 ― の便が悪い』 

1. Bagian tubuh yang menopang tubuh, yang bekerja/bergerak untuk 

berjalan, tungkai manusia maupun kaki/tungkai binatang. Misalnya :  

ashisabaki,”cara (gaya) mengatur kaki”. 

2. Dari  mata kaki atau pergelangan kaki ke bawah. Misalnya : ashi no ura,  

“telapak kaki”. 

3. Bagian bawah benda, terutama yang menopang benda. Misalnya : isu no  
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ashi , “kaki kursi”. 

4. Berjalan. Bekerja. Misalnya : ashi ga hayai , ”jalannya cepat”. 

5. Pergi, datang, atau berjalan. Misalnya : kyaku no ashi ga todaeru,  

“kedatangan tamu terhambat karena macet”; jikka ni ashi ga toonoku,  

“pergi dari rumah orang tua”; ashi de siraberu, “pergi untuk menyelidiki”. 

6. Jarak, jauhnya perjalanan; ruang gerak, luasan gerak. Misalnya : Osaka  

made ashi wo nobasu , “melanjutkan perjalanan ke Osaka”. 

7. Kue ketan. Sifat lengket tepung. Pinggang. Misalnya : ashi no nai mochi,  

”kue ketan yang tidak lengket bisa diartikan kue ketan yang tidak enak”. 

8. (Karena dengan bekerja, kita akan mendapat uang. Untuk menyatakan  

“uang” biasanya dengan bentuk “ Oashi”. ). Uang. 

9. Alat perhubungan, sarana pengangkutan. Misalnya : ashi no bin ga warui,  

“transportasinya buruk”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif  

kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang kanyouku yang menggunakan kata ashi,  

dan makna kanyouku tersebut serta menjabarkan hubungan antara makna leksikal  

dan makna idiomatikal yang terdapat dalam kanyouku tersebut. 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku Sanseidou Kanyouku  

Benran oleh Kuramochi Yasuo dan Sakata Yukiko (1998).  

C. Objek Data 

Objek data dalam penelitian ini adalah kanyouku yang menggunakan kata  

ashi yang terdapat dalam buku Sanseidou Kanyouku Benran (1998). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data digunakan teknik pustaka, yaitu penulis  

menggunakan menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data 

(Subroto, 1992:42). Penulis mengambil data dari sumber-sumber data yang  

berkaitan dengan kanyouku yang menggunakan kata ashi. Pada tahap  

pengumpulan data ini menggunakan kartu data, yaitu kanyouku yang  
enggunakan kata ashi dan analisis makna tersebut dicatat dalam kartu data sebagai 



20 
 

 

berikut; 

Contoh kartu data: 
No Data Makna Leksikal Makna IdiomatikalKlasifikasi kanyouku1 足を洗う 
(ashi wo arau )Mencuci kaki Berhenti dari kegiatan atau pekerjaan yang 
tercela.Kanyouku yang menyatakan kehidupan.Analisis : Idiom 足を洗う 
menunjukkan makna memulai kehidupan yang baru dari kehidupan yang buruk. 
Mencuci kaki disini adalah bermaksud  membuang  

kotoran yang ada di kaki agar menjadi bersih. Makna kaki disini berarti perbuatan-
perbuatan yang telah dilakukan dalam waktu yang lalu. Jadi makna kaki ini bukan 
kaki yang sesungguhnya, tetapi berarti perbuatan atau hal yang dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari. Hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal 
dalam kanyouku adalah terdapat perluasan makna akibat adanya majas metafora 
yang mengumpamakan kaki sebagai perbuatan. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik  

analisis deskriptif. Teknik ini penulis mendeskripsikan kanyouku yang  

menggunakan kata ashi , mulai dari makna leksikalnya kemudian makna  

idiomatikal dan dianalisis dengan mendiskripsikan hubungan maknanya dilihat  
dari gaya bahasa serta klasifikasi makna kanyouku-kanyouku tersebut.Langkah 
Penelitian: 

1. Mencari kanyouku yang menggunakan kata ashi. 

2. Mengelompokkan kanyouku sesuai makna menurut Inoue. 

3. Mencari makna leksikal dan makna idiomatikal. 

4. Mencari hubungan antara makna idiomatikal dan makna leksikal kanyouku 

tersebut. 
5. Menyimpulkan hasil analisis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kanyouku yang menggunakan kata ashi 

Dalam buku Sanseidou Kanyouku Benran karangan Kuramochi Yasuo dan  

Sakata Yukiko terdapat 21 kanyouku yang menggunakan kata ashi. Kanyouku 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. 足が重い (Ashi ga omoi) 

Makna kanyouku: enggan pergi ke suatu tempat atau enggan melakukan  

sesuatu. 

2. 足が地に付かない (Ashi ga chi ni tsukanai) 

Makna kanyouku: a. terlalu riang 

b. berangan-angan. 

3. 足が付く (Ashi ga tsuku) 

Makna kanyouku: a.mengetahui jejak 

b.meninggalkan jejak. 

4. 足が出る (Ashi ga deru) 

Makna kanyouku: melebihi anggaran. 

5. 足が遠のく (Ashi ga toonoku) 

Makna kanyouku : tidak lagi melakukan hal yang sudah biasa dilakukan. 
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6. 足がはやい (Ashi ga hayai) 

Makna kanyouku: jangka waktunya pendek. 

7. 足が棒になる (Ashi ga bou ni naru) 

Makna kanyouku: kaki terlalu letih. 

8. 足が向く (Ashi ga muku) 

Makna kanyouku : berpaling dari tujuan semula. 

9. 足に任せる (Ashi ni makaseru) 

Makna kanyouku : mengikuti kehendak hati. 

10. 足を洗う (Ashi wo arau) 

Makna kanyouku: berhenti melakukan perbuatan buruk. 

11. 足を入れる (Ashi wo ireru) 

Makna kanyouku : ikut campur ke dalam suatu hal. 

12. 足を奪われる (Ashi wo ubawareru) 

Makna kanyouku : terhambat dalam perjalanan. 

13. 足を掬う (Ashi wo sukuu) 

Makna kanyouku : memperdaya lawan. 

14. 足を出す (Ashi wo dasu) 

Makna kanyouku : melebihi anggaran. 

15. 足を取られる (Ashi wo torareru) 
Makna kanyouku : tidak bisa menghindar16. 足を延ばす (Ashi wo nobasu) 

Makna kanyouku : menunda tujuan semula, kemudian melakukan hal yang  

lain. 
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17. 足を運ぶ (Ashi wo hakobu) 

Makna kanyouku : pergi ke suatu tempat. 

18. 足を引っ張る (Ashi wo hipparu) 

Makna kanyouku : mengusik kesuksesan lawan. 

19. 足を踏み入れる (Ashi wo fumiireru) 

Makna kanyouku : masuk ke dalam hal yang berbahaya. 

20. 足を棒にする (Ashi wo bou ni suru) 

Makna kanyouku: kaki terlalu letih. 

21. 足を向けて寝られない (Ashi wo mukete nerarenai) 

Makna kanyouku : berhutang budi. 

B. Kelompok makna kanyouku 

Menurut Inoue, kanyouku yang menggunakan kata ashi tersebut di atas  

dapat dikelompokkan menurut kelompok makna sebagai berikut: 

1. 感覚、感情、をあらわす慣用句 

( idiom yang menyatakan indera dan perasaan atau emosi) 

a. 疲れる ( lelah) 
足が棒になる , 足を棒にする。 

b. 感謝 ( rasa syukur ) 

足を向けて寝られない。 

2. 体、性格、態度を表す慣用句 
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(idiom yang menyatakan tubuh, sifat dan tingkah laku.) 

a. 消極的 ( pasif) 

足が重い。 

b. 散漫.浮つく ( buyar; mengambang ) 

足が地に付かない。 

c. 疎遠 (renggang) 

足が遠のく。 

3. 行為、動作、行動を表す慣用句 

(idiom yang menyatakan kelakuan, gerak, dan tindakan) 

a. 行く.歩く ( pergi; berjalan ) 
足が向く , 足に任せる , 足を取られる , 足を延ばす , 足を運ぶ。かんしょう 

b.くちだ 
,干渉.,口出し ( campur tangan; campur mulut )足を入れる。 

c. だます.出し抜く ( menipu; memperdaya ) 

足を掬う , 足を引っ張る。 

4. 状態、程度、価値を表す慣用句 
(idiom yang menyatakan kondisi, tingkatan dan nilai atau harga)a. ばれる ( 
ketahuan ) 

足が付く。 

b. 滞る ( macet ) 

足を奪われる。 
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5. 社会、文化、生活を表す慣用句 

(idiom yang menyatakan masyarakat, kebudayaan dan kehidupan) 

a. 損失 ( kehilangan ) 

足が出る , 足を出す。 

b. 景気 ( suasana ekonomi ) 

足がはやい。 

c. 絶縁 ( pemutusan hubungan ) 

足を洗う。 

C. Hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal 

1. 足が重い 

Makna leksikal : Kaki berat. 

Makna Idiomatikal : どこかに行かなければいけないと思いながら 

も、気が進まず、なかなかその気になれないで 
いる様子。 

Doko ka ni ikanakereba ikenai to omoinagara mo,  

ki ga susumazu, nakanaka sono ki ni narenai de iru  

yousu. 

Meskipun tahu harus pergi ke suatu tempat, tetapi 

karena ada rasa enggan, jadi rasanya benar-benar  
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berat untuk pergi. 

Kalimat : 見舞いに行かなければと思うのだが、 

癌で助からないことが分かっているので ,足が 

重くなる 。 

Mimai ni ikanakereba to omou no da ga, kan de  

tazukaranai koto ga wakatteiru node, ashi ga omoku  

naru. 

Saya harus pergi menjenguk, tetapi begitu  

mengetahui bahwa penyakit kanker tidak bisa  

disembuhkan, rasanya berat untuk pergi kesana. 

Analisis : 

Secara leksikal kaki berat mengandung makna kaki yang terasa  

berat karena kaki sakit sehingga terasa berat bila diangkat. Jika kaki berat  

dan kemudian susah diangkat, menyebabkan sulit untuk membawa badan  

berpindah tempat. Oleh karena itu, kaki berat dengan enggan melakukan  

suatu hal merupakan hubungan sebab akibat. Jadi, hubungan makna  

leksikal dan makna idiomatikal dalam kanyouku ashi ga omou merupakan  

hubungan sebab akibat dalam gaya bahasa metonimi. Kaki berat  

menyebabkan sulit untuk melakukan pekerjaan.  

2. 足が地に付かない 
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Makna Leksikal : Kaki tidak berpijak di bumi. 

Makna Idiomatikal : 気持が落ち着かず、行動にしっかりした落着 

きの見られない様子。 

Kimochi ga ochitsukazu, koudou ni shikkarishita  

ochitsuki no mirarenai yousu. 

Keadaan yang tidak tertib dalam melakukan sesuatu  

karena perasaan yang tidak tenang. 

Kalimat : あの男は気が多過ぎて、何をやっても足が 

地に付かない 。 

Ano otoko wa ki ga oosugite, nani wo yatte mo ki ga  

chi ni tsukanai. 

Karena pria itu terlalu banyak keinginannya, jadi 

apa yang dilakukanya tidak ada yang benar. 

Analisis : 

Makna leksikal ashi ga chi ni tsukanai adalah kaki tidak berpijak  

di bumi, padahal seorang manusia berjalan dengan menginjakkan kaki di  

tanah. Kaki yang menginjak tanah dimaknai sebagai hal yang semestinya,  

tetapi jika kaki tidak berpijak di bumi berarti keadaan yang tidak wajar dan  

tidak nyata. Hal yang tidak nyata bisa timbul karena pikiran yang  
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berangan-angan. Berangan-angan sama sifatnya dengan tidak wajar. Jadi  

hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal adalah adanya gaya  

bahasa metafora. 

3. 足が付く 

Makna Leksikal : Berkaki. 

Makna Idiomatikal: a. 逃げた者の足取りが分かる。 

Nigeta mono no ashidori ga wakaru. 

Mengetahui jejak orang yang melarikan diri. 

        b. 何かが手掛りとなって ,だれの犯行か 

露見する。 

Nani ka ga tegakari to natte, dare no hankou ka  

rokensuru. 

Mengetahui tindakan kriminal karena adanya suatu  

petunjuk. 

Kalimat        : a. 地道な聞込み捜査で、犯人の足が付いた 。 

Jimichina kikikomi sousa de, hannin no ashi ga  

tsuita. 

Dengan penyelidikan yang serius, jejak penjahat  
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dapat diketahui. 

         b. 現場に落ちていたハンカチから足が付いた 。 

Genba ni ochiteita hankachi kara ashi ga tsuita. 

Petunjuk itu terungkap dari sapu tangan yang  

tertinggal di tempat kejadian. 

Analisis : 

Ashi ga tsuku bermakna idiomatikal meninggalkan jejak, jadi  

dalam penyelidikan jejak tersebut bisa berupa jejak kaki ataupun sidik jari.  

Dalam penyelidikan biasanya penyelidik mengungkap pelaku kejahatan  

menggunakan sidik jari yang terdapat di tempat kejadian atau benda-benda  

yang tersentuh oleh penjahat. Makna leksikal berkaki dan makna  

idiomatikal meninggalkan jejak adalah terdapat gaya bahasa metonimi.  

Karena kaki meninggalkan jejak kaki mengakibatkan jejaknya dapat  

diketahui. 

4. 足が出る 

Makna Leksikal : Kaki keluar. 

Makna Idiomatikal : 出費 が多 く、 予定 して いた 金が 足り なく なる 

。 

Shuppi ga ooku, yotei shiteita kane ga tarinakunaru. 
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Karena biaya pengeluaran yang besar, dana  

anggaran pun tidak mencukupi. 

Kalimat : 予定より一万円ぐらい足が出たが 、予備費で 

まかなった。 

Yotei yori ichi man gurai ashi ga deta ga, yobihi de  

makanatta. 

Meskipun anggaran yang dikeluarkan 10.000 yen  

lebih dari anggaran yang telah ditetapkan, tetapi  

bisa melunasinya dengan uang cadangan. 

Analisis :  

Secara leksikal ashi ga deru artinya kakinya keluar, sedangkan  

secara idiomatikal adalah pengeluaran yang melebihi anggaran sehingga  

harus menutupi kelebihan anggaran tersebut dengan dana yang lain atau  

dengan simpanan/tabungan. Kaki dalam bahasa Jepang diartikan uang  

yang dianggap mempunyai kaki yang bisa berpindah tangan dari orang  

satu ke orang lainnya diupamakan sebagai uang yang sudah ditabung dan  

harus dikeluarkan untuk menutup kekurangan pengeluaran. Jadi terdapat  

gaya bahasa metafora yang mengumpamakan kaki sebagai uang yang  

ditabung yang harus dibayarkan/dikeluarkan. 
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5. 足が遠のく 

Makna Leksikal     :Kaki menjauh. 

Makna Idiomatikal: 以前のようにはそこを訪ねることが少なくなる。 

Isen no youni wa soko wo tazuneru koto ga  

sukunakunaru. 

Jarang berkunjung ke tempat itu seperti dulu. 

Kalimat : 母親が死んでからは、実家へもすっかり足が遠の 

いてしまった 。 

Haha oya ga shinde kara wa, jikka e mo sukkari ashi  

ga toonoite shimatta. 

Sejak ibu meninggal, saya sama sekali tidak pernah 

pergi ke rumah orang tua. 

Analisis : 

Makna leksikal ashi ga toonoku adalah kaki menjauh, menjauh  

disini kaki diibaratkan perbuatan yang sering dilakukan atau sering  

mengunjungi suatu tempat, dan jauh berarti sudah tidak dekat lagi dan  
 

orang yang hubungannya jauh, sering tidak bertemu dan kabar tentang  

orang tersebut jarang terdengar. Berbeda dengan orang yang dekat, pasti  

akan sering mendengar kabar dari orang tersebut. Kaki mewakili tubuh  
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dan perasaan seseorang, terdapat gaya bahasa sinekdoke. 

6. 足が早い 

Makna Leksikal : Kaki cepat 

Makna Idiomatikal: a. 食べ物が腐りやすく、長持ちしない。 

Tabemono ga kusari yasuku,nagamochishinai. 

Makanan mudah busuk, tidak dapat disimpan lama. 

        b. 商品の売行きがいい。 

Shouhin no ureyuki ga ii. 

Penjualan yang laris. 

Kalimat :     a. 生魚は足が早い から気をつけなさい。 

Namazakana wa ashi ga hayai kara ki wo  

tsukenasai. 

Karena ikan mentah mudah busuk, maka berhati- 

hatilah. 

                   b.  今度の新製品は思ったより足が早く 、生産が 
 

追い付かない。 

Kondo no shinseihin wa omotta yori ashi ga hayaku,  
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seisan ga oitsukanai. 

Diluar perkiraan, produk baru kali ini terjual laris,  

jumlah produksi tidak bisa mencukupi. 

Analisis : 

Ashi ga hayai memiliki makna idiomatikal yang berhubungan  

dengan jangka waktu, kaki cepat atau bisa diartikan lari cepat berarti  

waktunya singkat. Waktu yang singkat diumpamakan dengan lari yang  

cepat sehingga ketika menempuh jarak akan cepat sampai atau menempuh  

waktu sedikit dibandingkan berjalan seperti biasa. Dalam makna “mudah  

busuk” jangka waktu menyimpan makanan itu sebentar, tidak tahan lama.  

Sedangkan terjual laris berarti cepat terjual dengan waktu menawarkan  

barang dagangan yang singkat. Jadi disini kaki yang cepat menyebabkan  

jangka waktu ditempuh pendek, berarti disini terdapat gaya bahasa 

metonimi. 

7. 足が棒になる 

Makna Leksikal : Kaki menjadi tongkat 

Makna Idiomatikal : 長く立ち続けたり 、 歩き続けたりして足 が疲 

れ、思うように動かなくなる 。 
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Nagaku tachi tsuzuketari, aruki tsuzuketari shite  

ashi ga tsukare, omou youni ugokanakunaru. 

Terlalu lama berdiri, terlalu jauh berjalan, 

menyebabkan kaki merasa lelah dan menjadi tidak  

bisa digerakkan. 

Kalimat : 一日中立ちっ放しで、足が棒になった 。 

Ichi nichi juu dachippanashi de, ashi ga bou ni  

natta. 

Karena seharian penuh berdiri terus menerus, kaki  

rasanya  menjadi tidak bisa digerakkan. 

Analisis :  

Kaki menjadi tongkat , kaki yang bisa digerakkan dan ditekuk  

ketika berjalan atau bergerak berubah sifat seperti tongkat yang tidak bisa  

ditekuk karena terlalu letih dalam berjalan ataupun berdiri, sehingga kaki 

tidak dapat digerakkan.Terdapat gaya bahasa metafora yang menyamakan  

sifat kaki yang tidak bisa ditekuk atau digerakkan sama dengan sifat  

tongkat. 
 

8. 足が向く 

Makna Leksikal : Kaki berpaling atau berbalik. 
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Makna Idiomatikal : 歩いていると、無意識のうちにその方に向か 

って進んでいる。 

Aruiteiru to, muishiki no uchi ni sono hou ni  

mukatte susundeiru. 

Ketika sedang berjalan, tanpa sadar berjalan terus ke  

suatu arah.. 

Kalimat : まっすぐ家に帰ろうと思って会社を出たが、 

自然と行きつけの飲み屋の方に足が 

向いてしまった 。 

Massugu ie ni kaerou to omotte kaisha wo deta ga,  

shizen to ikitsuke no nomiya no hou ni ashi ga  

muiteshimatta. 

Saat pulang dari kantor saya berpikir akan langsung  

pulang ke rumah, tetapi secara spontan kaki saya  

berbalik menuju rumah minum. 
 

Analisis : 

Ashi ga muku mempunyai makna leksikal kaki berbalik/ berpaling.  

Kaki yang berjalan berbalik akan mengakibatkan arah yang berbeda  

dengan arah semula, kaki yang berbalik mengakibatkan arah yang dicapai  



36 
 

 

berbeda dengan arah tujuan. Jadi terdapat gaya bahasa metonimi, kaki  

yang terbalik mengakibatkan arah tujuan menjadi berbeda dengan arah  

sampainya.  

9 . 足に任せる 

Makna Leksikal : Menyerahkan kepada kaki;percaya pada kaki 

Makna Idiomatikal : 時に目的を定めないで、気の向くままに歩き 

回る。 

Toki ni mokuteki wo sadamenaide, ki no mukumama  

ni arukimawaru. 

Tidak menentukan tujuan, berjalan sesuai perasaan.  

Berjalan tanpa tujuan. 

Kalimat : 若いころは足に任せて 、あちこち気ままな旅 

をしたものだった。 

Wakai koro waashi ni makasete, achikochi  

kimamana tabi wo shita mono datta. 
 

Saat masih muda saya berjalan tanpa tujuan,  

melakukan perjalanan kesana kemari menurut kata  

hati. 
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Analisis :  

Makna leksikal “percaya pada kaki” adalah menyamakan sifat kaki  

dengan pikiran yang bisa membuat kita melakukan sesuatu atau pergi ke  

suatu tempat. Percaya pada kaki disini adalah percaya pada perasaan atau  

mengikuti keinginan. Jadi terdapat gaya bahasa metafora yang  

menyamakan kaki dengan pikiran/keinginan. 

10. 足を洗う 

Makna Leksikal : Mencuci kaki 

Makna Idiomatikal : 今までの好ましくない生活態度を改めて、 

堅実な生活に入る。 

Ima made no konomashikunai seikatsu taido wo  

aratamete, kenjitsuna seikatsu ni hairu. 

Mengubah pembawaan hidup yang sampai sekarang 

tidak diinginkan dan masuk ke dalam hidup yang 

lebih terjamin. 

Berhenti melakukan perbuatan buruk. 
 

Kalimat : やく ざの 世界 から 足を 洗っ て まじ めに 生き る。 

Yakuza no sekai kara ashi wo aratte majimeni ikiru. 
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Berhenti dari dunia yakuza, hidup dengan kejujuran. 

Analisis : 

Jika kita melakukan perbuatan atau aktivitas maka kaki menjadi kotor,  

kemudian mencuci kaki berarti membersihkan kaki dari segala yang  

menempel di kaki, setelah kaki dicuci akan terasa nyaman, hubungan 

makna leksikal dengan makna idiomatikal yaitu kaki yang kotor  

disamakan sifatnya dengan perbuatan tercela, jadi terdapat gaya bahasa 

metafora. 

11. 足を入れる 

Makna Leksikal : Memasukkan kaki 

Makna Idiomatikal : ある所に出入りしたり、ある社会とかかわり 

をもつようになったりする 。 

Aru tokoro ni deirishitari, aru shakai toka kawari  

wo motsu youni nattarisuru. 

Keluar masuknya ke dalam suatu kehidupan,  

misalnya kehidupan bermasyarakat yang membuat  

kehidupan kita menjadi berubah. 
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Kalimat : 一度やくざの世界に足を入れ ると、容易には 

抜けられなくなるそうだ。 

Ichi do yakuza no sekai ni ashi wo ireru to, youi ni  

wa nukerarenakunaru sou da. 

Sekali masuk ke dalam dunia yakuza, tidak akan  

mudah untuk melepaskannya. 

Analisis : 

Makna leksikal memasukkan kaki adalah masuk ke dalam suatu  

tempat atau dimisalkan suatu masyarakat yang memiliki kebiasaan atau  

budaya yang harus kita patuhi atau ikuti. Secara otomatis jika kita masuk  

ke dalamnya, mau tidak mau pasti akan terlibat dalam segala hal yang  

terjadi di tempat tersebut. Makna ‘terlibat dalam suatu hal’ adalah akibat  

dari memasukkan kaki. Jadi hubungan antara makna leksikal dan makna  

idiomatikal adalah hubungan sebab akibat yang merupakan suatu bentuk  

gaya bahasa metonimi.  

12. 足を奪われる 

Makna Leksikal : Kaki terenggut. 

Makna Idiomatikal : ストや事故で交通機関が利用できなくなる。 

Suto ya jiko de koutsuu kikan ga riyou dekinaku  
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naru. 
 

Sarana pengangkutan umum tidak bisa berfungsi  

karena kecelakaan atau macet. 

Kalimat : 交通ストで通動.通学の足を奪われた 。 

Koutsuu suto de tsuudou. Tsuugaku no ashi wo  

ubawareta. 

Karena lalu lintas macet, perjalanan pulang pergi ke  

sekolah terhambat/terhenti. 

Analisis : 

Kaki yang terenggut mengakibatkan kaki tidak bisa memindahkan  

badan ke tempat lain, terdapat hubungan sebab akibat. Kaki yang  

terenggut menyebabkan perjalanan menjadi terhambat atau berhenti sama  

sekali. 

13. 足を掬う 

Makna Leksikal : menciduk kaki 

Makna Idiomatikal : 相手のちょっとしたすきをねらい、予想外の 

手段を用いて、負かしたり失脚させたりする。 

Aite no chottoshitasuki wo nerai, kosougai no  
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shudan wo mochiite, makashitari  

shikkyakusasetarisuru. 
 

Membidik sedikit kelemahan lawan, menggunakan  

cara diluar dugaan, agar dapat mengalahkan atau 

menjatuhkan. 

Kalimat : 対立 候補 に足 を掬 われ 、落 選の 憂き 目を 見た 。 

Tairitsu kouho ashi wo sukuware, rakusen no ukime  

wo mita. 

Dalam pertentangan pencalonan memanfaatkan  

kelemahan lawan dan akhirnya melihat kepedihan  

yang dirasakan ketika kandas dalam pencalonan.  

Analisis : 

Makna leksikal ‘menciduk kaki’dengan makna idiomatikal  

mengalahkan lawan mempunyai hubungan sebab akibat. Menciduk kaki di 

sini bermakna idiomatikal mengambil sebagian dari hal yang berpengaruh  

terhadap kelangsungan usaha lawan sehingga usaha yang dilakukan lawan  

sedikit terhambat karena hal yang berpengaruh itu kita ambil, dan kita  

dapat mengalahkannya. Terdapat gaya bahasa metonimi. 

14. 足を出す  sama dengan 4. 足が出る。 
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15. 足を取られる 

Makna Leksikal :Diambil kakinya. 

Makna Idiomatikal : 障害物があったり酒を飲み過ぎたりして、 
 

思うように歩けなくなる。 

Shogaibutsu ga attari sake wo nomisugitarishite,  

omouyouni arukenakunaru. 

Ketika ada rintangan atau terlalu banyak minum  

menyebabkan tidak bisa berjalan. 

Kalimat : ぬかるみに足を取られて 転んでしまった。 

Nukarumi ni ashi wo torarete koronde shimatta. 

Kaki terjebak ke dalam lumpur, akhirnya terjatuh. 

Analisis : 

Makna leksikal ‘diambil kakinya’ adalah sebab dari kita terjatuh. 

Akibatnya, jika kita sedang berjalan dan menghadapi rintangan, tetapi kita  

tidak bisa melewatinya, menyebabkan kita terjatuh. Terdapat gaya bahasa  

metonimi. 

16. 足を延ばす 

Makna Leksikal :Menunda kaki. 
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Makna Idiomatikal : 予定していた所よりさらに遠くまで行く。 

Yotei shiteita tokoro yori sarani touku made iku. 
 

Pergi ke tempat yang lebih jauh dari tujuan yang  

ditentukan. 

Kalimat : 京都へ行ったついでに、神戸まで足を 

延ばして 、息子の家を訪ねてきた。 

Kyouto e ittatsuideni, Koube made ashi wo  

nobashite, musuko no ie wo tazunetekita. 

Pergi ke Kyouto sekalian menuju ke Kobe untuk  

mengunjungi anak perempuan. 

Analisis : 

Ashi wo nobasu bermakna leksikal ‘menunda kaki’, dan bermakna  

idiomatikal melanjutkan perjalanan, menunda disini adalah menunda pergi  

ke tempat tujuan semula dan pergi ke tempat yang lebih jauh. Perjalanan  

yang ditunda mengakibatkan tidak jadi pergi ke tempat tujuan semula dan  

berakibat pergi ke tempat lain. Terdapat gaya bahasa metonimi. 

17. 足を運ぶ 

Makna Leksikal : Membawa kaki 
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Makna Idiomatikal : 何かの目的で、わざわざそこまで出掛ける。 

Nanika no mokuteki de, waza waza sono made  

dekakeru.46 

Cepat-cepat pergi ke suatu tujuan. 

Kalimat : 何度も足を運んで 、やっと面会が許された。 

Nan do mo ashi wo hakonde, yatto menkai ga  

yurusareta. 

Berapa kali pun pergi cepat-cepat menuju suatu  

tempat, akhirnya tidak diijinkan bertemu. 

Analisis : 

Makna Leksikal mengangkut “kaki” adalah mambawa kaki pergi  

ke suatu tempat, mengangkut menggambarkan usaha yang keras untuk  

pergi ke suatu tempat. Terdapat gaya bahasa sinekdok, kaki mewakili  

tubuh manusia.  

18. 足を引っ張る 

Makna Leksikal : Menarik kaki. 

Makna Idiomatikal : a. 地人の成功や出世のじゃまをする。 

Chijin no seikou ya shusse no jama wo suru. 
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Menggangu kesuksesan dan keberhasilan orang lain. 

b. 大勢で何かをする時、その人が全体を不利な 

立場に追い込むようなことをする。 
 

Taisei de nanika wo suru toki, sono hito ga zentai  

wo furina tachiba ni oikomu youna koto wo suru. 

Kecenderungan ketika melakukan sesuatu orang itu  

selalu membuat semuanya berada dalam kerugian. 

Kalimat :a. 同業者に足を引っ張られ 、商売が苦しく 

なる。 

Dougyousha ni ashi wo hipparare, shoubai ga  

kurushikunaru. 

Setelah mengganggu keberhasilan rekan seprofesi,  

perdagangan menjadi bangkrut. 

b. 四番打者の不調がチーイの 

足を引っ張っている 。 

Yon ban dasha no Fuchou ga chiii no ashi wo  

hippatteiru. 
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Kegagalan pemukul bola nomer empat itu menjadi  

penyebab kegagalan tim. 

Analisis : 

Makna idiomatikal “Mengganggu seseorang” dengan  

makna leksikal “menarik kaki” mempunyai hubungan sebab akibat. Ashi 
 

merujuk kepada kaki orang lain. Jika kaki orang lain ditarik, maka dia  

akan jatuh atau terhambat dalam melakukan suatu pekerjaan. Terdapat  

gaya bahasa metonimi. 

19. 足を踏み入れる 

Makna Leksikal : menginjakkan kaki. 

Makna Idiomatikal : 危険な目にあったり、トラブルが起きたりす 

ることを覚悟の上で、あえて何かの中に入る。 

Bersedia berada dalam keadaan yang berbahaya  

atau saat timbulnya gara-gara, dengan berani masuk  

ke dalamnya.  

Kalimat : 僕は気が弱くて、ホステスの居るような店へ 

は一度も足を踏み入れた ことがない。 

Boku wa ki ga yowakute, hosutesu no iru youna  

mise e wa ichi do mo ashi wo fumiireta koto ga nai. 
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Saya punya hati yang lemah, sekalipun tidak berani  

masuk ke dalam toko yang ada pramurianya. 

 

Analisis: 

Makna leksikal “menginjakkan kaki” dengan makna ideomatikal  

“berani masuk ke dalam keadaan bahaya” mempunyai hubungan sebab  
 

akibat. Jika kita berani menjejakkan kaki ke suatu tempat maka kita harus  

berani menerima keadaan yang ada di tempat itu. Kita harus menghadapi  

persoalan-persoalan atau masalah di tempat itu karena kita sudah  

memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Dalam hubungan in terdapat  

majas metonimi. 

20. 足を棒にする 

Makna Leksikal : Kaki seperti (bagaikan) tongkat. 

Makna Idiomatikal : 長い時間歩き続けて、ひどく足が疲れる 

意で、何かを探し求めて方々を歩き回ること。 

Nagai jikan aruki tsuzukete, hidoku ashi ga  

tsukareru imi de, nanika wo sagashi motomete  

katagata. 

Terlalu lama berjalan, kaki terasa sangat lelah,  
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berjalan berkeliling ke semua arah mencari sesuatu. 

Kalimat : 足を棒にして 探し回る。 

Ashi wo bou ni shite sagashi mawaru. 

Saya akan berkeliling mencari sampai kaki  

lelah. 
 

Analisis : 

Makna leksikal“kaki bagaikan tongkat”dengan makna idiomatikal  

“kaki terasa sangat lelah”didalamnya terdapat perumpamaan“kaki yang 

sangat lelah” sifatnya disamakan dengan tongkat. Jika kita terlalu lama  

berjalan, kaki kita akan terasa sangat lelah atau kesemutan dan tidak bisa  

dirasakan, digerakkan, maupun ditekuk. Dalam hal ini terdapat gaya  

bahasa metafora yang menyamakan sifat “kaki” sebagai “tongkat”. 

21. 足を向けて寝られない 

Makna Leksikal : Membalik kaki tidak bisa tidur 

Makna Idiomatikal : 恩を受けた人に対する感謝の気持を 

表す言意。 「 足を向けられない」とも。 

On wo uketa hito nitaisuru kansha no kimochi wo  

arawasu gen i. (ashi wo mukerarenai) tomo. 
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Menyatakan ungkapan rasa syukur atau rasa 

berhutang budi kepada seseorang. 

Kalimat : 私が今日あるのは石田さんのおかげなのだ 

から、あの人に足を向けては寝られない 。 

Watashi ga kyou aru no wa Ishida san no okage  

nano dakara, ano hito ni ashi wo mukete wa  

nerarenai. 
 

Saya ada sekarang ini adalah berkat saudara Ishida,  

saya berhutang budi kepadanya. 

Analisis : 

Hubungan makna leksikal dan idiomatikan kanyouku ashi ga  

muketenerarenai terdapat gaya bahasa metafora. Makna leksikal “kaki  

berbalik tidak bisa tidur” diartikan “sebelum membalas budi akan terus  

teringat dengan jasa orang yang menolong kita sehingga diibaratkan tidak  

bisa tidur”. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab 4, dalam buku Sanseidou Kanyouku 

Benran terdapat 21 kanyouku yang menggunakan kata ashi, kanyouku- 

kanyouku tersebut dikelompokkan menurut Inoue Muneo sebagai berikut: 

1. Terdapat tiga kanyouku yang menyatakan indra, perasaan atau emosi. Jenis  

kanyouku ini terbagi menjadi 2 kelompok makna yaitu: 

a. 疲れる , kanyouku yang termasuk kelompok ini adalah (1) 足が棒にな 

る , (2) 足を棒にする。 

b. 感謝 , kanyouku yang termasuk kelompok ini adalah (3) 足を向けて 

寝られない 

2. Terdapat tiga kanyouku yang menyatakan tubuh, sifat, dan tingkah laku 

terbagi menjadi 3 kelompok makna yaitu: 

a. 消極的 , kanyouku yang termasuk kelompok ini adalah (1) 足が重い。 

b. 散漫.浮つく , kanyouku yang termasuk kelompok ini adalah 

(2) 足が地に付かない。 

c. 疎遠 , kanyouku yang termasuk dalam kelompok ini adalah  

(3) 足が遠のく。 
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3. Terdapat delapan kanyouku yang menyatakan kedudukan, gerak dan  

tindakan terbagi menjadi 3 kelompok makna yaitu: 

a. 行く.歩く , kanyouku yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

(1) 足が向く ,(2) 足に任せる ,(3) 足を取られる ,(4) 足を延ばす , 

(5) 足を運ぶ。 

b. 干渉.口出し , kanyouku yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

(6) 足を入れる。 

c. だ ま す . 出 し 抜 く , kanyouku yang termasuk dalam kelompok ini  

adalah (7) 足を掬う ,(8) 足を引っ張る。 

4. Dua kanyouku yang menyatakan kondisi, tingkatan, dan nilai atau harga 

terbagi menjadi 2 kelompok makna yaitu: 

a. ばれる , kanyouku yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

(1) 足が付く。 

b. 滞る , kanyouku yang termasuk kelompok ini adalah (2)足を奪われる。 

5. Empat kanyouku yang menyatakan masyarakat, kebudayaan, dan  

kehidupan terbagi menjadi 3 kelompok makna yaitu: 

a. 損失 , kanyouku yang termasuk  kelompok ini adalah (1) 足が出る , 

(2) 足を出。 

b. 景気 , kanyouku yang termasuk kelompok ini adalah (3) 足がはやい。 

c. 絶縁 , kanyouku yang termasuk kelompok ini adalah (4) 足を洗う。 
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Terdapat satu kanyouku yang tidak termasuk dalam kelompok makna  

menurut Inoue yaitu ashi wo fumiireru yang menyatakan berani masuk  

dalam keadaan yang berbahaya. 

Hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal dalam  

kanyouku yang menggunakan kata ashi antara lain adalah hubungan sebab  

akibat atau adanya gaya bahasa metonimi, hubungan pengumpamaan atau  

adanya gaya bahasa metafora, dan hubungan sebagian sebagai keseluruhan  

atau adanya gaya bahasa sinekdoke. Hubungan makna dalam kanyouku 

tersebut dirangkum sebagai berikut : 

1. Gaya bahasa metonimi terdapat dalam 11 kanyouku yaitu 足が 

重い , 足が付く , 足が早い , 足が向く , 足を入れる, 足を奪われ 

る , 足を掬う , 足を取られる , 足を延ばす , 足を引っ張る , 足を 

踏み入れる . 

2. Gaya bahasa metafora terdapat dalam 8 kanyouku yaitu 足が地に 

付かない , 足が出る , 足が棒になる , 足に任せる , 足を洗う ,  

足を出す , 足を棒にする , 足を向けて寝られない . 

3. Gaya bahasa sinekdoke terdapat dalam 2 kanyouku yaitu 足が 

遠のく , 足を運ぶ . 

Dalam kanyouku yang menggunakan kata ashi, sebagian besar terdapat  

hubungan sebab akibat atau gaya bahasa metonimi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan penulis  

antara lain: 

1. Makna dalam kanyouku sulit dipahami begitu saja, jadi sebagai  

pembelajar bahasa Jepang diharapkan lebih sering membaca dan  

mempelajari buku tentang kanyouku. Selain itu bisa bertanya langsung  

kepada orang Jepang. 

2. Dalam penelitian ini hanya menganalisis kanyouku dari maknanya saja,  

diharapkan ada penelitian berikutnya yang membahas tentang asal usul  

munculnya kanyouku tersebut. 
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