BAB III
METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif, menurut Moleong dalam Narbuko dan Achmadi (2010:92)
menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Melihat penjelasan yang
dikemukakan

Moleong

di

atas,

peneliti

berkeinginan

untuk

mendeskripsikan hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal
dari idiom bahasa Jepang yang terbentuk dari kata kuchi.

B. Subjek Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada idiom bahasa Jepang yang
terbentuk dari kata kuchi, dengan melihat melalui hubungan antara makna
leksikal dan makna idiomatikalnya dengan mengambil data melalui dua
sumber buku yaitu: Garrison, Jeffrey. G. 2006. Idiom Bahasa Jepang.
Jakarta: Kesaint Blanc dan kanyouku jiten yang diterbitkan oleh penerbit
ダ イ ソ ー 2004. Alasan peneliti memilih idiom sebagai subjek dari
penelitian ini ialah karena masih sedikitnya penelitian mengenai idiom
dalam dunia kebahasaan, dimana para pembelajar bahasa termasuk peneliti
sendiri masih merasa asing dengan istilah tersebut. Selain itu Sutedi
(2009) juga menyatakan bahwa pentingnya penelitian mengenai idiom ini.
Hal inilah yang memotivasi peneliti untuk menjadikan idiom bahasa
Jepang sebagai subjek dari penelitian ini, terutama pada idiom yang
terbentuk melalui anggota tubuh yaitu mulut atau kuchi.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data digunakan studi pustaka yaitu,
menggunakan sumber-sumber tertulis seperti kamus idiom bahasa Jepang
dan buku idiom bahasa Jepang untuk mendapatkan data. Dalam penelitian
ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan idiom bahasa
Jepang yang terbentuk dari kata kuchi untuk diteliti. Pada saat
pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan kartu tabel untuk
mempermudah pengumpulan data, yaitu mengelompokan idiom yang
menggunakan kata kuchi.
Tabel 3.1 Contoh Kartu Tabel

No

1

Data

Makna

Makna

Leksikal

Idiomatikal

口がうま Mulutnya
tipis,
い
mulutnya
(kuchi ga enak
umai)

Penggunaan

Penggunaan Gaya

Makna

Bahasa

ML

MI

Metafora

Metonimi

Pembicara
yang
lihai,piawai
dalam
berbicara,
bermulut manis

Analisis: idiom 口がうまい (kuchi ga umai) memiliki makna leksikal mulutnya tipis atau
mulutnya enak. Sedangkan makna idiomatikalnya memiliki arti yang sedikit banyak
antara lain Pembicara yang lihai atau piawai dalam berbicara, bermulut manis. Hubungan
yang dapat dilihat dari kedua makna di atas yaitu; dalam makna leksikal idiom 口がうま
い bermakna mulut tipis atau mulut enak, biasanya seseorang yang memiliki mulut tipis
digambarkan dengan orang yang bicaranya cepat dan lancar yang mana orang yang
mendengarkanya juga merasa bahwa suara yang keluar dari mulut orang tersebut
bahasanya enak didengar. Dalam kehidupan bermasyarakat di manapun selalu ada orang
yang memiliki keahlian seperti di atas, akan tetapi dalam beberapa hal yang berhubungan
dengan perasaan, biasanya orang yang memiliki mulut yang lihai sering tidak dipercayai
dikarenakan orang menganggapnya bahwa orang yang memiliki mulut yang lihai atau
mulut manis sedikit tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini terjadi perluasan makna secara
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metonimi, yang memperlihatkan sebab akibat. Dimana orang yang biasanya lihai maupun
manis dalam berbicara sedikit kurang dipercayai tentang masalah perasaan, namun lebih
cendrung dipercaya sebagai pembicara atau sebagainya.

D. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam
mengumpulkan data. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama
ialah peneliti itu sendiri. Hal ini karena dalam pemerolehan data penelitian
tidak melibatkan sampel yang berupa responden, peneliti hanya
mengambil data melalui buku yang dijadikan sumber data penelitian.
Dalam hal ini buku yang digunakan sebagai sumber data ialah sebagai
berikut:
1. Buku Idiom Bahasa Jepang
Peneliti memilih buku idiom bahasa Jepang karya Garrison,
Jeffrey. G. 2006. Idiom Bahasa Jepang. Jakarta: Kesaint Blanc.
Sebagai salah satu sumber pemerolehan data. Dalam buku ini
peneliti mendapatkan 15 butir data mengenai idiom yang terbentuk
dari kata kuchi. Mengapa peneliti memilih buku ini sebagai sumber
pemerolehan data, dikarenakan di dalam buku ini terdapat banyak
contoh idiom yang berhubungan dengan anggota tubuh dan
khususnya tentu tentang idiom yang terbentuk dari anggota tubuh
mulut atau kuchi.
2. Kamus Idiom Bahasa Jepang
Pemilihan sumber data yang selanjutnya ialah kanyouku
jiten yang diterbitkan oleh penerbit ダイソー 2004. Dalam buku
ini peneliti mendapatkan 18 butir data mengenai idiom yang
terbentuk melalui kata kuchi. Peneliti memilih buku ini sebagai
sumber pemerolehan data dikarenakan terdapat banyak idiom yang
terbentuk melalui kata mulut atau kuchi yang ada di dalam buku
tersebut, tidak hanya idiom saja akan tetapi terdapat juga

34

penjelasan singkat dan contoh kalimat pada setiap idiom. Hal ini
diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam proses analisis.

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik analisis deskriptif, menurut Semiawan (2010:60) analisis deskriptif
yaitu dapat menyajikan data dalam bentuk teks. Sementara itu pendapat
yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Sugiyono (2004:169) beliau
menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan
untuk

menganalisa

data

dengan

cara

mendeskripsikan

atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi.
Berdasarkan penjelasan beberapa ahli mengenai analisis deskriptif,
dapat peneliti simpulkan bahwa analisis deskriptif adalah analisis yang
digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau fenomena yang ada
secara apa adanya berdasarkan dari data yang digunakan sebagai sampel.
Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah menjelaskan idiom bahasa
Jepang yang menggunakan kata kuchi yang ada pada sumber data, lalu
mendeskripsikan

hubungan

antara

makna

leksikal

dan

makna

idiomatikalnya.
Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mencari idiom bahasa Jepang yang menggunakan kata kuchi.
2. Mencari makna leksikal dan makna idiomatikalnya.
3. Mencari hubungan antara makna leksikal dan makna idiomatikal.
4. Menyimpulkan hasil analisis.

F. Analisis dan Hasil Penelitian
Berdasarkan data yang telah diambil dari sumber data yaitu
sebanyak 28 buah idiom yang terbentuk dari kata kuchi. Berikut adalah
penjabaran atau pemaparan mengenai analisis idiom yang terbentuk dari
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kata kuchi sebanyak 28 idiom. Tabel hasil data idiom tersebut dapat dilihat
pada halaman lampiran. Berikut adalah analisis dari 28 butir data yang
ditemukan dalam penelitian ini mengenai makna leksikal dan makna
idiomatikalnya serta hubungan antar kedua makna tersebut.

1. Analisis Data
a) 口がうまい (Kuchi ga umai).
Makna leksikal: mulut enak
Makna idiomatikal: pembicara yang lihai, bermulut manis
Contoh kalimat:
(KJ.12)「口がうまいわね」と言いながらも、彼
女は嬉しそうに笑った。(IBJMNBT:42)
(“kuchi ga umai wa ne” to iinagaramo, kanojo wa
ureshisou ni waratta).
“Ia tertawa kegirangan sambil mengatakan, pandai
kamu berbicara”
Analisis:
Dalam idiom kuchi ga umai terdapat makna leksikal
yang memiliki arti mulut enak, sedangkan makna
idiomatikalnya memiliki arti pembicara yang lihai atau
bermulut manis. Berdasarkan dari arti kedua makna
tersebut dapat dilihat bahwa makna leksikal dari idiom
kuchi ga umai tidak dapat digunakan sebagai pembentuk
kalimat, dikarenakan akan memiliki arti yang tidak sesuai
dengan kalimat yang akan mewakili isi maupun maksud si
penutur. Seperti pada contoh di atas, apabila kalimat kuchi
ga umai wa ne bermakna mulut enak, maka akan
menghasilkan arti kalimat yang rancu dan aneh. Oleh
karena itu yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah
kalimat pada idiom ini hanyalah makna idiomatikalnya saja.
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Jadi dalam idiom kuchi ga umai ini yang dapat
digunakan untuk membentuk kalimat hanyalah makna
idiomatikalnya sedangkan makna leksikalnya tidak dapat
dijadikan sebagai pembentuk kalimat. Akan tetapi dalam
hubungan

yang terjadi

antara makna leksikal

dan

idiomatikal dalam idiom kuchi ga umai memiliki perluasan
makna secara metafora yang menunjukan kemiripan atau
kesamaan, dimana secara makna leksikal memiliki arti
mulutnya enak memiliki kesamaan dengan mulut manis
atau pembicara yang lihai. Di sini kata mulut enak
sebenarnya dapat menyerminkan sebagai orang yang lihai
berbicara, orang yang sering ditunjuk sebagai pembicara
dalam suatu acara atau hal-hal lainya dikarenakan memiliki
mulut yang enak (enak didengar atau mudah dimengerti).
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di
atas dapat diambil kesimpulan, jadi dalam idiom kuchi ga
umai yang dapat diartikan kedalam makna leksikal maupun
idiomatikal, akan tetapi hanya makna idiomatikalnya
sajalah yang dapat digunakan sebagai unsur pembentukan
kalimat. Hubungan yang terjadi adalah perluasan makna
secara

metafora

dimana

hubungannya

dilihat

dari

kemiripannya.
b) 口が堅い (kuchi ga katai).
Makna leksikal: Mulut keras
Makna idiomatikal: Tutup mulut, dapat menyimpan rahasia
Contoh kalimat:
(KJ.13) 口が堅い君だからこそ、こんな話をし
たのだ。(IBJMNBT:43)
(kuchi ga katai kimi dakara koso, konna hanashi o
shita no da)
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“Saya menceritakan hal ini kepadamu karena saya
tahu kamu bisa tutup mulut”.
Analisis:
Dalam idiom kuchi ga katai ini memiliki makna
leksikal mulut keras dan secara idiomatikal bermakna tutup
mulut atau dapat menyimpan rahasia. Dilihat dari makna
leksikal dan makna idiomatikal idiom tersebut dapat
dipahami bahwa makna leksikal dari idiom kuchi ga katai
tidak dapat digunakan seperti makna idiomatikalnya.
Hubungan yang terbentuk antara makna leksikal dan
makna idiomatikal dalam idiom kuchi ga katai adalah
secara metafora yang mana makna keduanya memiliki
kesamaan atau kemiripan. Dalam makna leksikal dimana
katai diartikan apa adanya dengan mulut keras hal ini
berdekatan dengan makna idiomatikalnya yang memiliki
makna tutup mulut atau dapat menjaga rahasia. Disini
kalimat mulut keras melambangkan mulut yang selalu
tertutup dan selalu menjaga rahasia seseorang. Dalam hal
ini orang yang memiliki sifat ini biasanya sering menjadi
teman berbagi cerita bagi teman-temannya dikarenakan
sifatnya yang sesuai dengan idiom tersebut.
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di
atas, dapat dipahami bahwa untuk menggunakan idiom ini
bisa digunakan hanya secara makna idiomatikalnya saja.
Sedangkan hubungan yang terjadi antara kedua makna
adalah perluasan makna secara metafora dengan melihat
dari sifat kemiripannya.
c) 口が軽い (Kuchi ga karui)
Makna leksikal: Ringan mulut, mulut ember
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Makna idiomatikal: Tidak dapat menutup mulut, tidak
dapat menyimpan rahasia
Contoh kalimat:
(KJ.14) あの人に秘密を話したのが失敗だね。口が軽
いので有名なんだから。(IBJMNBT:42)
(ano hito ni himitsu wo hanashita noga shippaidane.
Kuchi ga karui node yumei nanndakara).
“Memberitahukan rahasia kepadanya merupakan
kesalahan besar. Karena dia terkenal ember / tidak
bisa menjaga rahasia.
Analisis:
Dalam idiom kuchi ga karui ini memiliki makna
leksikal mulut ringan dan makna idiomatikal tidak dapat
menutup mulut atau tidak dapat menyimpan rahasia.
Melihat dari kedua makna idiom di atas makna leksikal
tidak dapat dijadikan sebagai unsur pembentukan kalimat
dikarenakan akan membuat kalimat menjadi rancu sehingga
makna yang sebenarnya dari idiom ini yaitu makna
idiomatikalnya akan tidak dapat dimengerti.
Pada makna leksikal dan makna idiomatikal dalam
idiom di atas, terdapat hubungan yang dapat dilihat dari
kata karui pada makna leksikal, kata karui mencerminkan
kata pada makna idiomatikal tidak dapat menutup mulut
atau tidak dapat menyimpan rahasia. Selain itu pada makna
leksikal disebut juga kata ‘ember’ hal ini melambangkan
sebuah mulut yang memiliki lubang layaknya ember
sehingga apa yang ada di dalamnya akan keluar layaknya
air yang ditumpahkan melalui mulut ‘ember’ tersebut.
Orang yang memiliki sifat ini dilambangkan dengan kata
karui (ringan) dimana orang yang memiliki mulut ringan
tidak dapat menyimpan rahasia dan tidak dapat dipercaya.
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Biasanya hal yang memiliki bobot yang ringan memang
lebih cendrung untuk terbang dan terombang ambing
layaknya selembar kertas yang tertiup oleh angin, hal ini
apabila dihubungkan dengan konteks kalimat (KJ.14)
rahasia yang diceritakan telah dibocorkan kepada orang lain,
rahasia ini terbang dengan mudah layaknya sebuah kertas
yang terbang dikarenakan terhembus angin.
Hubungan yang terjadi antara makna leksikal dan
makna idiomatikal pada idiom ini ialah secara metafora
atau memiliki kesamaan. Hal ini dapat dilihat dari
penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya.
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di
atas, jadi dalam idiom kuchi ga karui yang dapat digunakan
sebagai pembentuk kalimat hanya makna idiomatikalnya
saja, walaupun pada kedua makna tersebut memiliki
kesamaan makna secara metafora dimana kata karui
mencerminkan orang yang tidak dapat dipercaya atau tidak
dapat menyimpan rahasia.
d) 口が過ぎる(Kuchi ga sugiru).
Makna leksikal: Banyak mulut, keterlaluan
Makna idiomatikal: Banyak bicara, keterlaluan dalam
berbicara
Contoh kalimat:
(KJ.15) 「少し口が過ぎるぞ」と彼は私をたしなめた。
(IBJMNBT:43)
(“sukoshi kuchi ga sugiru zo” to kare ha watashi
o tashinameta).
“kata-katamu keterlaluan” berkata seperti itu,
hardiknya kepadaku”
Analisis:
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Dalam idiom kuchi ga sugiru ini memiliki makna
leksikal banyak mulut sedangkan makna idiomatikalnya
bermakna banyak bicara atau keterlaluan dalam berbicara.
Jika diperhatikan dari kedua makna tersebut antara makna
leksikal dan makna idiomatikal memiliki arti yang tidak
jauh berbeda, perhatikan pada contoh kalimat (KJ.15) pada
kalimat tersebut makna idiom kuchi ga sugiru lebih
cendrung mendekati ke makna leksikalnya dimana kata
sugiru apabila dilihat artinya dalam kamus memiliki arti
terlalu atau sesuatu hal yang berlebih. Lalu apakah makna
idiomatikalnya tidak bisa dijadikan dalam membentuk
kalimat? Menurut peneliti makna idiomatikal dari idiom
kuchi ga sugiru juga dapat digunakan, berdasarkan pada
contoh kalimat di bawah ini
(KJ.16) おせっかいだと言ったのは、私も口が 過ぎた
と反省している。
(osekkai da to itta no ha, watashi mo kuchi ga
sugita to hansei shite iru)
“saya kira saya keterlaluan dalam bicara, tatkala
saya berkata itu bukan urusanmu”
Dilihat dari contoh kalimat (KJ.16) dimana makna
dari idiom kuchi ga sugiru memiliki makna idiomatikal di
dalamnya, hal ini membuktikan bahwa makna leksikal
maupun makna idiomatikal dari idiom kuchi ga sugiru
dapat digunakan sebagai pembentuk kalimat.
Hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal
dalam idiom kuchi ga sugiru adalah perluasan makna
secara metafora dilihat dari kesamaan atau kemiripan
makna keduanya sesuai dengan yang telah dijabarkan di
atas.
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e) 口がうるさい (Kuchi ga urusai)
Makna leksikal: mulutnya berisik
Makna idiomatikal: keadaan seseorang yang tidak bisa
diam melihat apa yang dilakukan orang lain.
Contoh kalimat:
(KJ.17) 近所の口がうるさいから、自重した方がいい
よ。(DMJS:57)
(kinjyo no kuchi ga urusai kara, jichousita houga ii
yo)
“karna tetanggamu sering berkomentar dengan apa
yang kamu lakukan, sebaiknya kamu menjaga
sikapmu”.
Analisis:
Pada idiom kuchi ga urusai ini memiliki makna
leksikal mulut berisik dan makna idiomatikal seseorang
yang tidak bisa diam dengan apa yang dilakukan oleh orang
lain. Melihat dari kedua makna di atas bahwa baik makna
leksikal maupun makna idiomatikal dari idiom kuchi ga
urusai keduanya dapat digunakan dalam pembentukan
kalimat dikarenakan kemiripan diantara kedua makna
tersebut.
Pada contoh (KJ.17) maksud dari kata urusai bisa
bermakna leksikal maupun idiomatikal dan tidak membuat
makna dari kalimat tersebut menjadi rancu saat diartikan.
Walaupun dapat diartikan ke dalam makna leksikal maupun
makna idiomatikal, kata urusai pada kalimat di atas lebih
tepat apabila diartikan sebagai tukang menggunjing. Hal ini
terlihat dari kalimat setelahnya yaitu himbauan agar
berhati-hati supaya kita tidak menjadi bahan gunjingan
mereka.
Hubungan yang terbentuk antara makna leksikal dan
makna idiomatikal dari idiom kuchi ga urusai adalah secara
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metafora yang mana kedua makna di atas memiliki
kesamaan. Dalam makna leksikal dimana kuchi ga urusai
memiliki makna mulut berisik atau mulut yang berisik,
memiliki kesamaan dengan makna idiomatikalnya yaitu
orang yang tidak bisa diam dengan hal yang dilakukan oleh
orang lain. Orang yang seperti ini mulutnya akan terus
berisik (nyinyir) dan berkomentar atas semua hal yang
orang lain lakukan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa makna leksikal dan makna idioamatikal
dari idiom kuchi ga urusai ini dapat digunakan dalam
membentuk sebuah kalimat dan hubungan yang terjadi
ialah secara metafora dikarenakan keduanya memiliki
kemiripan atau kesamaan.
f) 口が悪い (Kuchi ga warui)
Makna leksikal: Mulut jelek
Makna idiomatikal: Bermulut busuk, tukang mengkritik
Contoh kalimat:
(KJ.18) あいかわらず君は口が悪いね。(IBJMNBT:44)
(aikawarazu kimi ha kuchi ga warui ne).
“selalu saja mulutnya busuk”
Analisis:
Pada idiom kuchi ga warui ini memiliki makna
leksikal mulut jelek dan makna idiomatikal bermulut busuk.
Apabila dilihat dari kedua makna di atas yang dapat
digunakan dalam pembentukan kalimat hanyalah makna
idiomatikalnya saja, karena apabila diartikan dalam makna
leksikalnya arti dari idiom tersebut akan memiliki arti yang
kurang pas.
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Hubungan yang terbentuk antara makna leksikal dan
makna idiomatikal yang terbentuk dalam idiom kuchi ga
warui adalah secara metafora, yang mana kedua makna
tersebut memiliki kesamaan. Dalam makna leksikal kata
warui bermakna jelek memiliki kesamaan pada makna
leksikal yang memiliki arti bermulut busuk, dimana hal
yang keluar dari mulut apabila itu jelek dan tidak baik,
maka bisa dikatakan yang digunakan untuk berbicara jelek
akan terlihat busuk.
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di
atas dapat dipahami bahwa pada idiom kuchi ga warui yang
dapat

dijadikan

pembentuk

kalimat

hanya

makna

idiomatikalnya saja. Sedangkan hubungan yang terjadi
antara kedua makna pada idiom ini adalah perluasan makna
secara metafora dengan melihat dari sifat kesamaannya.
Selain itu idiom ini juga mencerminkan sifat yang negatif
apabila ditujukan kepada seseorang.
g) 口が滑る (Kuchi ga suberu)
Makna leksikal: Mulutnya keseleo
Makna idiomatikal: Ceplas-ceplos, asal bicara, ngawur
Contoh kalimat:
(KJ.19) つい口が滑って秘密を話してさひまった。
(IBJMNBT:44)
(tsui kuchi ga subette himitsu o hanashite
shimatta).
“tanpa sadar aku keceplosan menceritakan
rahasianya”
Analisis:
Idiom kuchi ga suberu memiliki makna leksikal
mulutnya keseleo dan makna idiomatikal berbicara ceplasceplos atau asal bicara. berdasarkan contoh kalimat (KJ.19)
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dimana yang digunakan untuk memaknai idiom tersebut
adalah makna idiomatikalnya bukanlah makna leksikalnya,
misalnya yang digunakan adalah makna idiomatikalnya
apabila kata keceplosan diganti dengan kata keseleo yang
mana kata keseleo itu lebih identik dengan seseorang yang
terjatuh lalu kakinya atau tanganya keseleo, hal ini dapat
membuat pembelajar bahasa menjadi salah tanggap akan
makna asli dari idiom ini.
Hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal
yang terjadi pada idiom kuchi ga suberu adalah perluasan
makna secara metonimi yang merupakan hubungan sebab
akibat. Dilihat dari kata keseleo yang mana apabila orang
yang keseleo ini biasanya terjatuh atau terpeleset dimana
keadaan tersebut terjadi biasanya tanpa disadari oleh orangorang yang mana kejadiannya memang terjadi secara tibatiba. Sama halnya dengan orang yang mulutnya keseleo,
orang tersebut tanpa disadarinya berbicara yang seharusnya
tidak dikatakan. Sebab akibat yang terjadi ialah dimana
makna ceplas-ceplos sebagai akibat disebabkan oleh makna
mulut yang keseleo.
Berdasarkan penjabaran yang sudah dipaparkan di
atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat dijadikan
sebagai pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya
saja, sedangkan hubungan yang terjadi antara kedua makna
idiom kuchi ga suberu adalah perluasan makna secara
metonimi yang merupakan hubungan sebab-akibat.
h) 口が重い (kuchi ga omoi)
Makna leksikal: mulutnya berat
Makna idiomatikal: seseorang yang tidak terlalu banyak
bicara atau pendiam
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Contoh kalimat:
(KJ.20) 彼は口が重いのでとっつきにくいですが、実
は優しい人なんです。(DMJS:57)
(kare ha kuchi ga omoi node tottsuki nikui desu ga,
jitsu ha yasashi hito nandesu)
“Walaupun dia orangnya pendiam dan kurang bisa
menyesuaikan diri, tapi sebenarnya dia adalah orang
yang baik”.
Analisis:
Idiom kuchi ga omoi memiliki makna leksikal mulut
berat dan makna idiomatikal seseorang yang sedikit bicara.
Melihat kedua makna di atas yang dapat digunakan sebagai
pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya saja.
Apabila diartikan secara leksikalnya saja, makna kalimat
tersebut akan terlalu luas dan dapat mengaburkan makna
sesungguhnya dari idiom tersebut.
Melihat contoh (KJ.20) di atas makna yang
digunakan ialah makna idiomatikalnya. Kata omoi diartikan
sebagai orang yang sedikit bicara dan kurang bisa membaur
dengan lingkungan ataupun dengan kelompok. Walapun
demikian orang yang tidak banyak bicara biasanya
bukanlah
kepribadian

orang
yang

yang
lebih

jahat,

melainkan

unik

dibandingkan

memiliki
dengan

kebanyakan orang.
Hubungan yang terjadi antara makna leksikal dan
makna idiomatikalnya pada idiom kuchi ga omoi adalah
perluasan secara metonimi yang merupakan hubungan
sebab akibat. Di mana kata omoi pada makna leksikal yang
berarti mulut berat menjadi sebab yang mengakibatkan
orang itu menjadi pendiam atau tidak banyak bicara.
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Dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas dapat
diambil kesimpulan pada idiom kuchi ga omoi adalah yang
dapat digunakan sebagai pembentukan kalimat hanyalah
makna idiomatikalnya saja. Hubungan yang terjadi antar
makna pada idiom ini ialah secara metonimi yang
merupakan hubungan sebab akibat.
i) 口が奢る(Kuchi ga ogoru)
Makna leksikal: mulutnya royal
Makna idiomatikal: keadaan seseorang yang sering makan
makanan lezat sampai makan makanan yang lainpun akan
terasa biasa saja.
Contoh kalimat:
(KJ.21) 彼が口が奢っているからいい店探すのに苦労
するよ。(DMJS:57)
(kare ga kuchi ga oggoteiru kara ii mise sagasu
noni kurou suru yo)
“Karena dia punya mulut yang berselera tinggi
(sukanya makanan yang enak-enak) jadi dia susah
untuk menemukan toko atau warung makan yang
bagus”
Analisis:
Idiom kuchi ga ogoru memiliki makna leksikal
mulutnya royal dan makna idiomatikal keadaan seseorang
yang mana dia sering memakan makanan yang lezat
sehingga ketika dia memakan makanan yang lain akan
terasa biasa saja. Melihat dari kedua makna tersebut baik
makna leksikal maupun makna idiomatikal dari idiom kuchi
ga ogoru dapat digunakan sebagai pembentukan sebuah
kalimat.
Pada contoh (KJ.21) terlihat bahwa makna leksikal
maupun makna idiomatikal dapat digunakan pada contoh
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kalimat di atas. Tidak seperti kebanyakan idiom yang
apabila hanya melihat makna leksikalnya saja tanpa melihat
makna idiomatikalnya akan terasa membingungkan. Namun
pada idiom kuchi ga ogoru tanpa melihat makna
idiomatikalnya seorang pembelajar bahasa akan mengerti
bahwa orang yang memiliki mulut royal atau seleranya
tinggi, biasanya tidak menyukai makanan yang rasanya
biasa-biasa saja.
Hubungan yang terjadi antara makna leksikal dan
makna idiomatikal dari idiom kuchi ga ogoru adalah
perluasan makna secara metonimi yang mana hubungannya
ialah sebab akibat. Dikatakan sebab akibat dikarenakan
orang yang memiliki mulut royal atau elit yang mana
biasanya dia memakan makanan yang lezat sepanjang
hidupnya apabila dia merasakan makanan yang menurut
mulutnya kurang lezat maka dia akan menganggap
makanan itu biasa-biasa saja bahkan sampai tidak mau
memakannya. Oleh karena itu hubungan secara sebab
akibat sangat tepat pada idiom ini.
Melihat dari penjelasan yang telah dijabarkan di
atas dapat diambil kesimpulan bahwa baik makna leksikal
maupun makna idiomatikal dari idiom kuchi ga ogoru dapat
digunakan sebagai pembentukan kalimat. Perluasan makna
yang terjadi ialah secara metonimi, dimana hubungannya
adalah secara sebab akibat.
j) 口が掛かる (Kuchi ga kakaru)
Makna leksikal: mulutnya bergantung
Makna idiomatikal: tawaran yang diberikan untuk dapat
tampil di panggung, tawaran pekerjaan
Contoh kalimat:
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(KJ.22) 待ちに待った役に口が掛かってきた。
(DMJS:57)
(machi ni matta yaku ni kuchi kakattekita)
“butuh beberapa saat untuk menunggu
(menunggu tawaran pekerjaan)”
Analisis:
Dalam idiom Kuchi ga kakaru ini memiliki makna
leksikal mulut tergantung dan makna idiomatikal tawaran
yang diberikan untuk dapat tampil di panggung atau
tawaran pekerjaan. Melihat dari kedua makna di atas, yang
dapat digunakan sebagai pembentuk kalimat ialah hanya
makna idiomatikalnya saja.
Pada contoh (KJ.22) dapat kita lihat serta dipahami
bahwa untuk bisa memahami kalimat di atas harus melihat
dari makna idiomatikalnya, hal ini dikarenakan makna
leksikalnya sedikit terasa aneh apabila digunakan untuk
memaknai kalimat di atas. Oleh karena itu yang paling tepat
untuk memaknainya yaitu makna idiomatikalnya dimana
kata kuchi ga kakattekita mengartikan sebuah penawaran
bekerja, apabila disambungkan dengan kalimat sebelumnya,
maka menjadi sangat cocok dikarenakan memang untuk
mendapatkan penawaran kerja dibutuhkan waktu.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna leksikal
dan makna idiomatikal pada idiom kuchi ga kakaru adalah
perluasan makna secara metonimi dimana hubungannya
yaitu secara sebab akibat. Pada makna leksikal kuchi ga
kakaru dimaknai dengan mulut yang tergantung sedangkan
pada makna idiomatikal dimaknai dengan tawaran yang
diberikan untuk dapat tampil di panggung, tawaran
pekerjaan.

Hubungan

sebab

akibat

terlihat

dimana

seseorang yang biasanya sedang mencari pekerjaan atau
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sedang mendapat tawaran pekerjaan seakan-akan hidupnya
menjadi tergantung dan belum jelas. Peneliti berasumsi
mengapa mulut yang digunakan sebagai pengibaratan untuk
situasi seperti ini, yaitu ketika seseorang sedang tergantung
dikarenakan menunggu tawaran pekerjaan maka mulut akan
terasa

tergantung

dan

tak

bisa

banyak

berbicara

dikarenakan menanti tawaran dari pekerjaan tersebut.
Setelah melihat pemaparan di atas dapat diambil
kesimpulan

bahwa

yang

dapat

digunakan

sebagai

pembentuk kalimat pada idiom kuchi ga kakaru hanyalah
makna idiomatikalnya saja. Sedangkan perluasan makna
yang terjadi adalah secara metonimi dimana hubungannya
adalah secara sebab akibat.
k) 口が寂しい (Kuchi ga sabishi)
Makna leksikal: mulutnya sepi
Makna idiomatikal: seseorang yang tidak merasa puas
apabila tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam
mulutnya.
Contoh kalimat:
(KJ.23) たばこをやめたら、口が寂しくてたまらない。
(DMJS:58)
(tabako o yametara, kuchi ga sabishikute
tamaranai)
“pada saat saya berhenti merokok mulut saya terasa
sedang sekarat”
Analisis:
Idiom kuchi ga sabishi memiliki makna leksikal
mulutnya sepi dan makna idiomatikal seseorang yang tidak
merasa puas apabila tidak ada sesuatu yang dimasukan ke
dalam mulutnya. Melihat kedua makna dari idiom ini, yang
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dapat digunakan sebagai pembentuk kalimat ialah makna
idiomatikalnya saja.
Perhatikan contoh (KJ.23) dimana kata sabishi
bukan diartikan mulut yang sepi ataupun mulut yang
kesepian, melainkan keadaan seseorang yang sedang
mencoba

berhenti

dari

kebiasaanya

merokok

maka

mulutnya akan terasa hampa walaupun banyak makanan
yang dimasukannya ke dalam mulut akan tetapi tak akan
membuat mulut itu puas dikarenakan keinginannya yang
kuat akan menghisap rokok.
Hubungan makna yang terjadi dari idiom kuchi ga
sabishi ini adalah perluasan makna secara metonimi yang
mana hubungannya ialah secara sebab akibat. Hubungan ini
terlihat dari makna leksikalnya, meskipun tidak terlalu
terlihat bagi orang awam akan tetapi kita dapat berasumsi
apabila melihat idiom ini pada sebuah kalimat atau dalam
sebuah percakapan, biasanya orang yang kuchi ga sabishi
ini akan terus mengeluh dikarenakan keinginan dari
mulutnya tidak terpenuhi, persis dengan contoh (KJ.23)
dimana orang yang sedang mencoba berhenti merokok pasti
tak akan merasa puas apabila belum menghisap rokok. Hal
ini menjadi sebab dimana orang yang mulutnya sepi adalah
orang yang tidak mendapatkan kenikmatan lain selain dari
apa yang diinginkannya. Contoh lain yaitu apabila ada
orang yang sangat ingin memakan bakso maka tidak akan
puas apabila dia belum bisa memakan apa yang dia
inginkan yaitu bakso.
Melihat penjelasan yang telah dijabarkan di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat digunakan
sebagai pembentukan kalimat pada idiom ini adalah makna
idiomatikalnya saja. Sedangkan hubungan yang terjadi
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antara kedua makna pada idiom kuchi ga sabishi ini adalah
perluasan makna secara metonimi dimana hubungannya
ialah secara sebab akibat.
l) 口が減らない (Kuchi ga heranai).
Makna leksikal: Mulut tidak berkurang
Makna idiomatikal: Tukang ngoceh, cerewet
Contoh kalimat:
(KJ.24) 全く口の減らない奴だ。(IBJMNBT:44)
(mattaku kuchi no heranai yatsu da).
“lagi-lagi orang yang tukang ngoceh itu”
Analisis:
Idiom kuchi ga heranai memiliki makna leksikal
mulut tidak tersumbat atau mulut tidak berkurang dan
secara idiomatikal bermakna tukang ngoceh atau cerewet.
Dengan melihat kedua makna di atas yang dapat dijadikan
sebagai pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya
saja.
Hubungan antar makna yang terjadi dalam idiom
kuchi ga heranai adalah perluasan makna secara metonimi
yang merupakan hubungan sebab-akibat. Disini makna
secara leksikal yang memiliki arti “mulut tidak tersumbat
atau tidak berkurang” arti dari makna ini mencerminkan
orang yang mulutnya selalu mengoceh seakan-akan
mulutnya itu tidak tersumbat dan ocehannya tidak
berkurang. Dimana orang yang mulutnya seakan-akan tidak
tersumbat akan menyebabkan orang tersebut berbicara
terus-menerus tanpa henti. Menurut pengalaman peneliti
saat

berada di

Jepang, peneliti

mengamati

bahwa

masyarakat Jepang khususnya yang berada di perkotaan
lebih cendrung memiliki sikap yang acuh tak acuh terhadap
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kehidupan sosial mereka dimana mereka lebih cenderung
menjadi individu yang pendiam dan tidak banyak omong
maka dari itu orang yang memiliki sifat atau pun
kepribadian seperti yang dicerminkan oleh idiom kuchi ga
heranai ini pasti akan kurang disukai karena akan dianggap
mengganggu dan menyebalkan.
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di
atas, jadi makna yang dapat digunakan sebagai kalimat
ialah

hanya

makna

idiomatikalnya

saja,

sedangkan

hubungan makna yang terjadi adalah perluasan secara
metonimi dan hubungan sebab akibat.
m) 口がすっぱくなる(kuchi ga suppaku naru).
Makna leksikal: Sampai asam mulutnya
Makna idiomatikal: Berbicara itu-itu saja, berulang-ulang
bicara itu melulu
Contoh kalimat:
(KJ.25)口がすっぱくなるほど注意しても、あの
子の言葉づかいはなおらない。(IBJMNBT:48)
(kuchi ga suppaku naru hodo chui shite mo, ano ko
no kotobazukai ha naoranai).
“mulutku sampai berbusa / masam memperingati
anak itu supaya berhati-hati dalam berbicara, tetapi
omongannya tetap saja tidak berubah”
Analisis:
Idiom kuchi ga suppaku naru memiliki makna
leksikal sampai asam mulutnya dan makna idiomatikal
berbicara itu-itu saja. Melihat dari kedua makna tersebut,
terlihat bahwa makna leksikal dan makna idiomatikal dari
idiom kuchi ga suppaku naru ini dapat digunakan dalam
kalimat, keduanya dapat menggantikan satu sama lainnya
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tanpa membuat kalimat menjadi rancu, tinggal bagaimana
situasi yang terjadi pada kalimat tersebut.
Hubungan makna leksikal dan makna idiomatikal
dalam idiom kuchi ga suppaku naru adalah perluasan
makna secara metonimi yang merupakan hubungan sebab
akibat. Idiom ini mencerminkan orang yang sering
berbicara hal itu-itu melulu baik itu bercerita, marah
ataupun menasihati seseorang yang menyebabkan mulut
orang itu menjadi asam. Kita sering mendengar kalimatkalimat yang serupa juga dalam bahasa Indonesia seperti
“capek saya berbicara itu-itu saja denganmu, karena
kelihatanya kamu tidak peduli” apabila dibandingkan
dengan contoh kalimat (KJ.25) terdapat sebuah kemiripan
dimana kalimat keduanya memiliki makna bahwa orang
yang berbicara terus menerus atau selalu membahas hal
yang itu-itu saja mulutnya akan menjadi asam karena capek
orang itu berbicara.
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di
atas, jadi baik makna leksikal maupun makna idiomatikal
dari idiom kuchi ga suppaku naru dapat digunakan sebagai
pembentuk kalimat dikarenakan maknanya bisa saling
menggantikan berdasarkan dari situasi tiap-tiap kalimat.
Lalu perluasan makna pada idiom ini adalah secara
metonimi yang merupakan hubungan sebab-akibat.
n) 口に合う(Kuchi ni au)
Makna leksikal: cocok di mulut / sesuai
Makna idiomatikal: cocok di lidah, cocok dengan selera
Contoh kalimat:
(KJ.26) このぐらいの甘さが私の口に合っている。
(IBJMNBT:45)
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(Kono gurai no amasa ga watashi no kuchi ni
atteiru).
“Rasa manis ini pas di mulut saya”
Analisis:
Pada idiom kuchi ni au ini memiliki makna leksikal
bertemu mulut dan makna idiomatikal cocok di lidah atau
cocok dengan selera. Melihat dari kedua makna tersebut,
baik makna leksikal dan makna idiomatikal dari idiom
kuchi ni au dapat digunakan sebagai pembentukan kalimat.
Pada contoh (KJ.26) dapat dilihat bahwa apabila
menggunakan makna leksikal maupun makna idiomatikal
untuk memaknai kalimat di atas tidak akan menjadi
masalah dikarenakan makna keduanya tidak memiliki
perbedaan yang jauh bahkan memililiki kemiripan, dimana
kata au sama-sama diartikan sebagai kata cocok. Hanya
saja konteks pada makna idiomatikal itu bukanlah mulut,
akan tetapi lidah itu sendiri. Oleh karena itu hubungan yang
terjadi antara kedua makna pada idiom ini adalah perluasan
makna secara metafora dimana hubungannya dilihat
melalui sifat kemiripannya.
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas
dapat diambil kesimpulan bahwa dalam idiom kuchi ni au
baik makna leksikal dan makna idiomatikalnya dapat
digunakan

sebagai

pembentukan

sebuah

kalimat.

Sedangkan hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom ini adalah perluasan makna secara metafora, dimana
hubungannya dilihat dari sifat kemiripannya.
o) 口にする (Kuchi ni suru)
Makna leksikal: melakukan di mulut
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Makna idiomatikal: (1) Mengungkapkan dengan mulut (2)
merasakan makanan yang telah di masukan ke mulut (3)
makan, memberi makan
Contoh kalimat:
(KJ.27) 今日は、一日何も口にしていない。
(IBJMNBT:46)
(kyou ha ichi nichi nanimo kuchi ni siteinai)
“sepanjang hari ini saya tidak punya apa-apa untuk
dimakan”
(KJ.28) 近ごろ、外交関係者はよく「管理貿易」とい
う言葉を口にしますね。(IBJMNBT:46)
(chika goro, gaikou-kankeisha ha yoku “kanri
boueki” to iu kotoba wo kuchi ni simasune)
“desas-desus terakhir dan sering dibicarakan,
menandakan bahwa diplomasi luar negeri
ditekankan pada kebijakan perdagangan”
Analisis:
Pada idiom kuchi ni suru ini memiliki makna
leksikal melakukan di mulut dan makna idiomatikal
a. Dibicarakan / berbicara
b. merasakan makanan yang telah dimasukan ke mulut
c. makan, memberi makan
Melihat dari kedua makna di atas yang dapat digunakan
sebagai pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya
saja.
Pada contoh di atas ada dua contoh yaitu contoh
(KJ.27) dan (KJ.28). Mengapa peneliti memberikan dua
contoh kalimat? Dikarenakan pada idiom kuchi ni suru
memiliki beberapa makna idiomatikal seperti yang telah
dituliskan di atas. Untuk contoh (KJ.27) mewakili makna
idiomatikal yang berhubungan dengan makan atau pun

56

makanan. Sedangkan contoh (KJ.28) mewakili makna
idiomatikal yang berhubungan dengan kalimat yang
sifatnya mengungkapkan sesuatu. Dapat dilihat bahwa
contoh kalimat di atas hanyalah kalimat yang mewakili
makna idiomatikal dari idiom kuchi ni suru, dikarenakan
makna leksikalnya yang kurang pas dan akan membuat
rancu kalimat itu sendiri baik dalam bahasa Jepang maupun
Indonesia.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna dari
idiom kuchi ni suru ini adalah perluasan makna secara
metonimi dimana hubungannya ialah adanya keterkaitan
antara keduanya. Dalam bahasa Jepang kata suru lebih
identik dengan melakukan kegiatan biasanya kata suru
digunakan sebagai penyambung kata kerja seperti benkyou
suru, souji suru dan sebagainya akan tetapi pada idiom ini
kata suru digabungkan dengan kata kuchi. Yang dapat
diartikan

kuchi

melakukan

sebuah

aktifitas

atau

semacamnya, peneliti mencermati hubungan ini dengan
berpatokan pada contoh kalimat di atas dimana kata suru
memiliki keterkaitan dengan aktifitas yang dilakukan oleh
arti dalam contoh kalimat di atas yang pertama yaitu
sebagai aktifitas makan walaupun pada kalimat orang
tersebut belum makan sedikitpun makanan seharian, dan
pada kalimat kedua kegiatan atau pun aktifitas yang
dilakukan ialah dengan mengatakan desas-desus dari
sebuah berita. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa
kedua makna dari idiom kuchi ni suru memiliki hubungan
yaitu adanya keterkaitan satu sama lainnya.
Setelah melihat penjabaran di atas dapat diambil
kesimpulan

bahwa

yang

dapat

digunakan

sebagai

pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya saja.
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Sedangkan hubungan yang terjadi adalah perluasan secara
metonimi dimana hubungan keduanya dikarenakan adanya
keterkaitan satu sama lainnya.
p) 口に気をつける (Kuchi ni Ki o Tsukeru)
Makna leksikal: berhati-hati dengan mulut
Makna idiomatikal: hati-hati dalam berbicara
Contoh kalimat:
(KJ.29) 私がうそつきだとは失礼な。口に気を付けろ。
(IBJMNBT:45)
(watashi ga usotsuki dato ha sitsureina. Kuchi o ki
o tsukero)
“Kasar sekali menuduh saya pendusta seperi itu,
hati-hati kalau berbicara”.
Analisis:
Pada idiom kuchi o ki o tsukeru ini memiliki makna
leksikal berhati-hati dengan mulut dan makna idiomatikal
hati-hati dalam berbicara. Melihat dari kedua makna di atas
baik makna leksikal dan makna idiomatikalnya dapat
digunakan sebagai pembentuk kalimat, dikarenakan kedua
maknanya tidak terlalu jauh dan tidak akan membuat
kalimat menjadi rancu.
Pada contoh kalimat (KJ.29) terlihat bahwa dapat
digunakan kedua makna baik makna leksikal maupun
makna idiomatikal. Dengan melihat kata ki o tsukeru
sesudah kata kuchi pada kalimat di atas seseorang dapat
mengerti apa makna dari idiom tersebut, seperti yang sudah
dijelaskan pada paragraf sebelumnya dimana kedua makna
tidak terlalu jauh artinya dan tidak membuat kalimat
menjadi rancu apabila diartikan secara leksikal maupun
secara idiomatikal.
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Hubungan yang terjadi pada idiom kuchi ni ki o
tsukeru

adalah

perluasan

secara

metafora

dimana

hubungannya ialah dilihat dari kesamaannya. Dalam makna
leksikal kata ki ni tsukeru memiliki kesamaan dengan
makna idiomatikalnya yaitu dimana seseorang yang sedang
berbicara harus berhati-hati dalam berucap agar tidak
menimbulkan masalah dikemudian hari. Apabila di
Indonesia hal yang semacam ini lebih dikenal dalam sebuah
peribahasa “mulutmu harimaumu” yang artinya juga sama
dengan idiom di atas yaitu agar berhati-hati dalam berbicara
karena kata-kata tersebut akan menjadi seekor harimau
yang akan menerkamu dikemudian hari.
Melihat penjelasan yang telah dijabarkan di atas
bahwa idiom kuchi ni ki o tsukeru baik makna leksikal
maupun makna idiomatikalnya bisa digunakan sebagai
pembentukan kalimat. Hubungan yang terjadi adalah
perluasan makna secara metafora dimana hubungannya
dilihat dari kesamaannya.
q) 口に任せる (Kuchi ni makaseru)
Makna leksikal: menyerahkan ke mulut
Makna idiomatikal: berbicara sesuka hati (tanpa berfikir
panjang atau tanpa difikirkan terlebih dahulu)
Contoh kalimat:
(KJ.30) 口に任せてしゃべってしまったが、後悔してい
る。(DMJS:58)
(kuchi ni makasete syabette simatta ga, koukai siteiru)
“karena berbicara tanpa berfikir terlebih dahulu, jadi
menyesal”.
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Analisis:
Idiom kuchi ni makaseru mempunyai makna
leksikal menyerahkan ke mulut dan makna idiomatikal
berbicara sesuka hati, tanpa berfikir panjang atau tanpa
difikir terlebih dahulu. Melihat dari kedua makna di atas,
yang dapat digunakan sebagai pembentuk kalimat adalah
makna idiomatikalnya saja.
Pada contoh (KJ.30) kata makasete mengisyaratkan
bahwa seorang yang berbicara tapi tanpa melibatkan akal
dan fikirannya sehingga kata-kata yang diucapkan akan
disesali oleh orang tersebut dikemudian hari. Biasanya
kuchi ni makaseru hito ini adalah orang yang sering marah
karena biasanya orang yang marah akan berbicara seenak
hatinya tanpa berfikir terlebih dahulu, akan tetapi pada saat
marahnya padam, maka dia akan sadar oleh kata-katanya
tadi dan menyesali itu.
Hubungan yang terjadi pada idiom kuchi ni
makaseru ini adalah perluasan makna secara metonimi,
dimana hubungannya ialah disebabkan oleh sebab akibat.
Pada contoh di atas sudah dapat diketahui sedikit
bagaimana hubungan sebab akibat pada kedua makna pada
idiom ini. Orang yang kebanyakan menyerahkan semuanya
pada mulutnya, menyebabkan orang itu kurang berfikir
pada saat berbicara. Selain itu sebab yang ditimbulkannya
ialah akan keluar kata-kata yang kasar dan menyakiti hati
seseorang dan akhirnya dia akan menyesali kata-kata yang
telah diucapkannya.
Melihat penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa pada idiom kuchi ni makaseru ini yang dapat
digunakan

pada

pembuatan

kalimat

ialah

makna

idiomatikalnya saja. Sedangkan hubungan yang terjadi
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antara kedua makna adalah perluasan makna secara
metonimi dimana hubungannya secara sebab akibat.
r) 口車に乗せる (Kuchiguruma ni noseru)
Makna leksikal: mulut mengendarai mobil
Makna idiomatikal: mengatakan hal baik untuk menipu
lawannya
Contoh kalimat:
(KJ.31) 彼は口車に乗せるのが巧みだから、気をつけな
さい。(DMJS:58)
(kare ha guchi guruma ni noseru no ga takumi takara,
ki o tsukenasai)
“hati-hati dengan mulut orang itu karena dia sering
mengatakan hal baik dan menipu”
Analisis:
Pada idiom kuchi kuruma ni noseru memiliki makna
leksikal mulut mengendarai mobil dan makna idiomatikal
mengatakan hal baik untuk menipu lawannya. Melihat dari
kedua makna tersebut yang dapat digunakan sebagai
pembentukan kalimat hanyalah makna idiomatikalnya saja.
Pada contoh (KJ.31) dapat dilihat bahwa yang
digunakan

sebagai

pemaknaan

adalah

makna

idiomatikalnya. Di mana makna idiomatikal ini mewakili
dari keseluruhan kalimat di atas. Peneliti beranggapan
bahwa kata kuruma pada idiom ini melambangkan mulut
seseorang yang bagaikan mobil bisa tiba-tiba berubah arah
dari yang tadinya ke arah baik tapi nantinya bisa ke arah
buruk. Sama halnya dengan contoh kalimat di atas, dimana
ada kalimat ki o tsuke nasai yang memiliki arti harap
berhati-hati, dalam hal ini yaitu harus berhati-hati dengan
orang yang memiliki sifat ataupun mulut yang seperti mobil.
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Hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom kuchi kuruma ni noseru ini adalah perluasan secara
metafora dimana hubungannya dilihat dari kemiripan atau
kesamaannya. Pada makna leksikal idiom ini memiliki arti
mulut mengendarai mobil memiliki kemiripan dengan
orang yang kata-katanya tidak dapat dipegang seperti pada
makna idiomatikalnya. Perkataan orang ini terlihat baik di
depan akan tetapi hal ini adalah tujuannya agar bisa
menjatuhkan atau menipu lawannya, keadaan seperti ini
sebuah mobil yang awalnya berjalan dijalur yang benar
akan tetapi tiba-tiba berbalik arah dan berada di jalan yang
salah dan membahayakan orang lain. Hal ini sangat cocok
dengan keadaan dan situasi untuk menginterpretasi makna
dari idiom ini.
Melihat dari penjelasan yang telah dijabarkan di
atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat digunakan
sebagai pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya
saja. Dan hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom kuchi kuruma ni noseru ini adalah perluasan secara
metafora

dimana

hubunganya

adalah

dilihat

dari

kemiripanya.
s) 口を利く (Kuchi o kiku)
Makna leksikal: mulut berfungsi
Makna idiomatikal: bercerita, bermediasi
Contoh kalimat:
(KJ.32) 友達が口を利いてくれていい物件が見つかった。
(DMJS:59)
(tomodachi ga kuchi o kiitekurete ii bukken ga mitsu
katta)
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“berkat teman yang telah bermediasi atau
menjembatani saya menemukan properti (hunian)
yang bagus”
Analisis:
Pada idiom kuchi o kiku ini memiliki makna leksikal
mulut berfungsi dan makna idiomatikal bercerita atau
bermediasi. Melihat dari kedua makna sebelumnya baik
makna leksikal maupun makna idiomatikal dari idiom ini
dapat digunakan sebagai pembentukan kalimat, hal ini
dikarenakan tidak jauhnya arti antara makna keduanya.
Pada contoh (KJ.32) baik makna leksikal maupun
makna idiomatikal dapat digunakan untuk memaknai
kalimat di atas. Menurut Peneliti apabila kalimat yang
menggunakan idiom kuchi o kiku diartikan menggunakan
kedua makna baik makna leksikal maupun makna
idiomatikal

tidak

membuat

kalimat

menjadi

rancu

contohnya yaitu apabila kalimat di atas diartikan dengan
makna leksikal maka menjadi “berkat mulut teman saya
yang menguntungkan saya menemukan property atau
hunian yang baik” dengan melihat contoh di samping
dimana kalimat tidak menjadi rancu hal ini membuktikan
bahwa baik makna leksikal maupun makna idiomatikal
dapat digunakan untuk memaknai sebuah kalimat yang
memiliki idiom kuchi o kiku.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom kuchi o kiku adalah perluasan secara metonimi
dimana hubungannya adalah secara sebab akibat. Dalam hal
ini orang yang memiliki mulut menguntungkan atau
berfungsi akan mengakibatkan efek yang baik bagi orang
itu sendiri atau pun orang lain. Pada contoh (KJ.32) yang
diuntungkan karena seseorang yang memiliki mulut
menguntungkan adalah orang lain. Oleh sebab itu peneliti
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berasumsi makna leksikal dari idiom kuchi o kiku adalah
sebab sedangkan makna idiomatikalnya adalah akibat.
Melihat penjelasan yang telah dijelaskan di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa pada idiom kuchi o kiku
baik makna leksikal maupun makna idiomatikal dapat
digunakan

sebagai

pembentuk

kalimat.

Sedangkan

hubungan yang terjadi adalah secara metonimi dimana
hubungannya adalah secara sebab-akibat.
t) 口を切る (Kuchi o kiru)
Makna leksikal: memotong mulut
Makna idiomatikal: (1) membuka penutup tong kayu dan
sumbat botol yang belum terbuka (2) membuka
pembicaraan pertama kali di muka umum.
Contoh kalimat:
(KJ.33) このワインは口を切ったら、しばらく空気に触れ
させておこう。(DMJS:59)
(kono wain ha kuchi o kiitara, sibaraku kuuki ni
furesasete okou)
“buka tutup botol wain itu lalu diamkan sejenak agar
wain tersebut dapat beroksidasi dengan udara”
(KJ.34) 沈黙を裂いて彼が口をきった。
(chinmoku o saite kare ga kuchi o kitta)
“orang itu memecah keheningan dengan membuka
pembicaraan”
Analisis:
Pada idiom kuchi o kiru memiliki makna leksikal
memotong mulut dan makna idiomatikal (1) membuka
penutup tong kayu dan sumbat botol yang belum terbuka
(2) membuka pembicaraan pertama kali di muka umum.
Melihat dari kedua makna di atas yang dapat digunakan

64

sebagai

pembentukan

kalimat

hanyalah

makna

idiomatikalnya saja.
Pada contoh (KJ.33) dapat dilihat bahwa makna
yang digunakan ialah makna idiomatikalnya kuchi o kiru
yang berada pada contoh kalimat di atas bermakna tutup
botol yang dibuka bukan memotong mulut. Sama halnya
dengan contoh kalimat (KJ.34) makna yang digunakan
untuk memaknai adalah makna idiomatikalnya, akan tetapi
yang digunakan ialah makna idiomatikal yang kedua,
dimana idiom kuchi o kiru bermakna seseorang yang
membuka percakapan sehingga memecah keheningan.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom kuchi o kiru ini adalah perluasan makna secara
metafora dimana hubungan yang terjadi yaitu dilihat
melalui kesamaannya. Pada makna idiomatikal yang
pertama memiliki kesamaan dengan memotong mulut yaitu
apabila botol dibuka akan sama dengan mulut yang
dipotong bukan dipotong seperti pisau yang memotong
akan tetapi botol tersebut terbuka tutupnya. Untuk makna
idiomatikal yang kedua memiliki kesamaan yaitu apabila
orang yang mencoba untuk membuka pembicaraan untuk
pertama kali biasanya akan memotong kecanggungan
antara orang yang akan diajak bicara, penafsiran yang
lainya bisa juga mulut yang tadinya diam dikarenakan
canggung terbelah (terbuka) dan mencoba memulai
percakapan.
Setelah melihat penjelasan yang telah dijelaskan di
atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat digunakan
sebagai pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya
saja. Hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
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idiom ini adalah perluasan makna secara metafora dimana
hubungannya dilihat dari kesamaannya.
u) 口を出す (Kuchi o dasu)
Makna leksikal: mengeluarkan mulut
Makna idiomatikal: ikut campur urusan orang
Contoh kalimat:
(KJ.34) あの人のことを見ていると、つい心配で口を出し
てしまう。(IBJMNBT:47)
(ano hito no koto o miteiru to, tsui sinpai de kuchi o
dasite simau)
“saya ikut campur dengan masalah orang itu lalu saya
ikut campur dalam masalah tersebut”
Analisis:
Idiom kuchi o dasu memiliki makna leksikal keluar
mulutnya dan makna idiomatikal ikut campur urusan orang
lain. Melihat dari kedua makna di atas yang dapat
digunakan sebagai pembentukan kalimat hanyalah makna
idiomatikalnya saja.
Pada contoh (KJ.34) kuchi o dasu makna yang
digunakan

untuk

memaknainya

adalah

makna

idiomatikalnya, akan tetapi pada contoh di atas konteksnya
yaitu kalimat yang bermakna negatif, negatif disini bukan
maksud makna negatif yang jelek akan tetapi adalah bentuk
nai (tidak). Menurut peneliti hal ini tidak menjadi masalah
dikarenakan tidak membuat makna dari idiom tersebut
berubah ataupun sulit untuk dipahami.
Hubungan yang terjadi antara ke dua makna pada
idiom kuchi o dasu ini adalah perluasan makna secara
metafora dimana hubungannya dilihat dari kesamaannya.
Pada makna leksikalnya idiom kuchi o dasu memiliki
makna mulutnya keluar, hal ini memiliki hubungan
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kesamaan dengan makna idiomatikalnya yang mana orang
yang sering mencampuri hubungan orang lain biasanya
mulutnya itu seakan-akan keluar orang itu akan berbicara
pada setiap urusan orang lain dan mencoba mencampurinya.
Setelah melihat penjelasan di atas dapat diambil
kesimpulan

bahwa

yang

dapat

digunakan

sebagai

pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya saja.
Sedangkan hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom ini adalah perluasan makna secara metafora dimana
hubungannya dilihat dari hubungan kesamaannya.
v) 口を挟む (Kuchi o hasamu)
Makna leksikal: menjepit mulut
Makna idiomatikal: (1) mengatakan sesuatu menyela di
tengah percakapan teman atau lawan bicara. (2) ikut
campur
Contoh kalimat:
(KJ.35) 私も口を挟ませてもらえませんか。(IBJMNBT:47)
(watashi mo kuchi o hasamasete moraemasenka)
“bolehkah saya menyampaikan pendapat saya”
(KJ.34) 私達の問題ですから、口を挟まないでください。
(watashitachi no mondai desukara, kuchi o
hasamanaide kudasai)
“karena masalah ini adalah masalah kami, kami
mohon jangan ikut campur”
Analisis:
Idiom kuchi o hasamu ini memiliki mana leksikal
menyelipkan mulut dan makna idiomtikal
(1) mengatakan sesuatu menyela di tengah
percakapan teman atau lawan bicara.
(2) ikut campur.
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Melihat dari kedua makna di atas yang dapat
digunakan sebagai pembentukan kalimat hanyalah makna
idiomatikalnya saja.
Pada contoh di atas peneliti memberikan dua contoh
kalimat dikarenakan pada makna idiomatikalnya terdapat
dua penafsiran. Contoh (KJ.35) konteks kalimat berada
pada penafsiran makna idiomatikal yang pertama, dimana
idiom kuchi o hasamu memiliki makna “menyela atau
ditengah percakapan (memberikan pendapat)”. Sedangkan
pada contoh (KJ.36) yang digunakan sebagai pemaknaan
dari kalimat tersebut adalah makna idiomatikal yang ke dua,
dimana kuchi o hasamu dimaknai dengan makna “ikut
campur”.
Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan tentang
kedua contoh kalimat yang mana makna kalimat tersebut
mewakili makna dari makna idiomatikalnya. Hubungan
yang terjadi antara kedua makna pada idiom kuchi o
hasamu ini adalah perluasan makna secara metafora dimana
hubungan yang dilihat, yaitu dikarenakan adanya kesamaan
pada makna leksikal kuchi o hasamu diartikan sebagai
menyelipkan mulut, makna ini memiliki kesamaan dengan
kedua makna idiomatikalnya, pada makna idiomatikal yang
pertama kuchi o hasamu diartikan sebagai orang yang
menyela pembicaraan teman atau lawan hal ini memiliki
kesamaan dimana orang yang sering menyelipkan mulutnya
atau menyelipkan kata-kata pada saat orang lain berbicara
dapat disebut orang yang kuchi o hasamu orang yang suka
menyela atau memberikan pendapatnya ketika orang lain
sedang berbicara. Sedangkan makna yang keduanya
memiliki arti ikut campur, hal ini memiliki kesamaan
dengan makna leksikal pada idiom ini orang yang
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menyelipkan kata-katanya dan juga mulutnya sama dengan
orang yang suka ikut campur urusan orang lain.
Melihat penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa pada idiom kuchi o hasamu yang dapat digunakan
sebagai pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya
saja, sedangkan hubungan yang terjadi antar kedua makna
pada idiom ini adalah perluasan makna secara metafora
dimana hubungannya dilihat dari kesamaannya.
w) 口の下から (Kuchi no sita kara)
Makna leksikal: dari bawah mulut
Makna idiomatikal: Keadaan mengucapkan dan melakukan
hal yang berlawanan.
Contoh kalimat:
(KJ.37) もう言わないと言った口の下から、文句をたれ
る。(DMJS:58)
(mou iwanai to itta kuchi no shita kara, mongku o
tareru)
“sudah aku tidak akan berkata lagi walaupun keluhan
masih terus terucap”
Analisis:
Idiom kuchi no shita kara memiliki makna leksikal
dari bawah mulut dan makna idiomatikal Keadaan
mengucapkan dan melakukan hal yang berlawanan. Melihat
dari kedua makna tersebut yang dapat digunakan sebagai
pembentukkan kalimat hanyalah makna idiomatikalnya saja.
Dalam

contoh

(KJ.37)

menunjukan

bahwa

pemaknaan yang digunakan adalah makna idiomatikalnya,
karena sangat tidak mungkin apabila yang digunakan
adalah makna leksikalnya dikarenakan makna leksikal dari
idiom kuchi no shita kara ini memiliki makna yang jauh
dari makna sebenarnya dari idiom ini. Sebenarnya dalam
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sebuah idiom ada yang bisa dimengerti makna sebenarnya
dari

idiom

tersebut

hanya

dengan

melihat

makna

leksikalnya saja, akan tetapi untuk idiom kuchi no shita
kara hanya dapat dipahami apabila kita melihat dan
memahami

makna

idiomatikalnya.

Oleh

karena

itu

pemahaman serta penalaran yang baik sangat dibutuhkan
untuk memaknai sebuah idiom.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna ini
adalah perluasan makna secara metonimi dimana hubungan
ini dilihat melalui keterkaitannya antara makna lekskal dan
idiomatikal. Keterkaitan disini dapat dilihat pada makna
leksikal dari idiom tersebut yaitu “dari bawah mulut”
maksud dari makna tersebut sangat berkaitan dengan makna
idiomatikalnya yang bermakna Keadaan mengucapkan dan
melakukan hal yang berlawanan. Kata-kata yang datang
diumpamakan sebagai kata-kata yang datangnya melalui
bawah mulut atau lidah dimana kata-kata tersebut akan
berbeda dengan apa yang seharusnya dan sebenarnya.
Idiom ini memiliki kesamaan dengan sebuah frasa dalam
bahasa Indonesia yaitu ‘bersilat lidah’ dimana sifat dari ke
duanya memiliki kesamaan dalam bentuk makna yaitu
orang yang sering berkata berlawanan dengan apa yang
terjadi atau bisa juga disebut orang yang suka berbohong.
Melihat penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa yang dapat digunakan sebagai pembentuk kalimat
pada idiom ini adalah makna idiomatikalnya saja.
Sedangkan hubungan yang terjadi antara kedua makna
adalah perluasan secara metonimi dimana hubungannya
dilihat dari hubungan keterkaitannya.
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x) 口を封じる (Kuchi o fuujiru)
Makna leksikal: menutup mulut
Makna idiomatikal: berusaha agar orang lain tidak
mengatakan hal yang tidak baik tentangnya.
Contoh kalimat:
(KJ.38) 酒でも飲ませて、口を封じておこう。(DMJS:60)
(sake demo nomasete, kuchi o fujite okou)
“mari kita tutup mulutnya dengan membuatnya minum
sake”.
Analisis:
Idiom kuchi o fuujiru ini memiliki makna leksikal
menutup mulut dan makna idiomatikal berusaha agar orang
lain tidak mengatakan hal yang tidak baik tentangnya.
Melihat kedua makna di atas peneliti berpendapat bahwa ke
dua makna dapat digunakan sebagai pembentukan sebuah
kalimat, dikarenakan makna leksikal tidak memiliki makna
yang rancu seperti kebanyakan idiom sebelumnya.
Pada contoh (KJ.38) dapat dilihat bahwa baik
makna leksikal maupun makna idiomatikal dapat digunakan
pada contoh kalimat tersebut dikarenakan tidak akan
membuat kalimat menjadi rancu ataupun sulit dimengerti
oleh pembelajar bahasa. Oleh karena itu apabila dicermati
lebih lanjut penggunaan kedua makna pada idiom ini dapat
digunakan dalam berbagai konteks kalimat, dengan asumsi
seperti yang telah dijelaskan peneliti sebelumnya.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna adalah
perluasan makna secara metonimi dimana hubungannya
dilihat dari hubungan sebab akibat keduanya. Pada contoh
(KJ.38) konteks yang digunakan adalah orang yang akan
minum-minum sake, dimana biasanya orang yang mabuk
setelah minum sake perkataan yang diucapkanya menjadi
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tidak terkontrol, oleh karena itu diberi saran agar tetap
menutup mulutnya ketika minum dan mabuk. Dengan
menutup mulutnya atau sama artinya dengan tetap diam dan
tidak membicarakan keburukan orang tersebut hal ini
memiliki hubungan sebab akibat dimana mulut yang
tertutup

menyebabkan

hal-hal

seperti

membicarakan

sesuatu yang buruk kepada orang lain menjadi tidak ada
dalam percakapan.
Melihat pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa baik makna leksikal maupun makna idiomatikal dari
idiom kuchi o fuujiru dapat digunakan sebagai pembentuk
kalimat. Hubungan yang terjadi antara kedua makna adalah
perluasan makna secara metonimi dimana hubungannya
dilihat dari hubungan sebab akibatnya.
y) 口を拭う (Kuchi o nugu)
Makna leksikal: mengelap mulut
Makna idiomatikal: berpura-pura tidak mengetahui, atas
kesalahan yang dilakukan olehnya
Contoh kalimat:
(KJ.39) うわさがこうも広がっては、口を拭っていられま
い。(DMJS:60)
(uwasagakou mo hirogatte ha, kuchi o nutte iraremai)
“apabila rumor sudah tersebar luas seperti ini, kamu
tidak bisa lagi lari dan mengelak”
Analisis:
Idiom kuchi o nugu memiliki makna leksikal
mengelap mulut dan makna idiomatikal berpura-pura tidak
mengetahui, atas kesalahan yang dilakukan olehnya.
Melihat dari kedua makna di atas yang dapat digunakan
sebagai pembentuk kalimat hanyalah makna idiomatikalnya
saja.
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Pada contoh (KJ.39) dapat dilihat bahwa konteks
kalimat hanya sesuai dengan makna idiomatikal apabila
menggunakan makna leksikal maka akan membuat
pemaknaan menjadi rancu dan tidak sesuai dengan makna
sesungguhnya dari idiom tersebut.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna adalah
perluasan makna secara metafora dimana hubungan dilihat
dari kesamaannya. Kesamaan ini terlihat dari makna
leksikal yang memiliki arti menyapu mulut, hal ini sama
dengan orang yang yang mengelap mulutnya dan
membersihkan segala kesalahannya dan berpura-pura tidak
terjadi apa-apa. Apabila dilihat lagi sebenarnya perluasan
makna

juga

bisa

terjadi

secara

metonimi

dimana

hubungannya dilihat dari hubungan sebab akibatnya.
Hubungan sebab akibat terjadi ketika seseorang tersebut
berusaha mengelap mulutnya dari semua kesalahanya maka
dia akan berusaha berpura-pura tidak akan mengetahui
kesalahannya. Akan tetapi hal ini dirasa oleh peneliti
kurang tepat dikarenakan makna metaforanya dirasa lebih
tepat sebagai makna perluasan dari idiom tersebut.
Melihat penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa yang dapat digunakan sebagai pembentukan kalimat
hanyalah makna idiomatikalnya saja. Dan perluasan yang
terjadi antara kedua makna dari idiom kuchi o nugu ini
adalah perluasan makna secara metafora dilihat dari
hubungan kesamaannya.
z) 口をくさっても (Kuchi o kusattemo)
Makna leksikal: walaupun mulutnya sampai busuk
Makna idiomatikal: keadaan seseorang
membuka rahasia meski apapun yang terjadi.
Contoh kalimat:

73

yang

tidak

(KJ.40) 約束した以上は口を腐っても言いません。
(DMJS:57-58)
(yakusokushita ijou o kuchi ga kusattemo iimasen)
“aku sudah berjanji tidak akan aku katakan walapun
mulut ini sampai membusuk”
Analisis:
Idiom kuchi o kusattemo memiliki makna leksikal
walaupun mulutnya sampai busuk dan makna idiomatikal
keadaan seseorang yang tidak membuka rahasia meski
apapun yang terjadi. Menurut peneliti kedua makna dapat
digunakan sebagai pembentukan sebuah kalimat.
Pada contoh (KJ.40) penggunaan makna leksikal
sebagai pemaknaan kalimat tersebut tidak membuat kalimat
menjadi rancu, seorang pembelajar pun akan mengerti
hanya dengan pemaknaan leksikalnya saja, dikarenakan
sudah

mewakili

makna

idiomatikalnya

walaupun

sebenarnya makna idiomatikalnya lebih jelas pengertiannya.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom kuchi o kusattemo adalah perluasan makna secara
metonimi dimana hubungannya dilihat dari hubungan sebab
akibat. Pada makna leksikal memiliki arti walaupun
mulutnya sampai busuk ini memiliki hubungan sebab
akibat terhadap makna idiomatikalnya. Dimana mulut yang
tidak akan membocorkan rahasia seseorang diibaratkan
sebagai mulut yang tidak terbuka hingga menyebabkan
mulut tersebut menjadi busuk. Akan tetapi kata ‘busuk’
pada konteks kalimat ini bukanlah makna yang buruk
seperti pada kalimat lainya seperti pada kalimat “sampah
itu berbau busuk” melainkan makna yang baik dikarenakan
dia tidak membocorkan rahasia walaupun sampai busukpun
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mulut ini tak akan pernah dia membocorkan rahasia orang
lain.
Setelah melihat penjelasan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa baik makna leksikal maupun makna
idiomatikal dari idiom kuchi o kusattemo ini dapat
digunakan sebagai pembentukan kalimat. Sedangkan
hubungan yang terjadi antara kedua makna ini adalah
perluasan makna secara metonimi dimana hubungannya
dilihat melalui hubungan sebab akibatnya.
aa) 口を揃える (Kuchi o soroeru)
Makna leksikal: menyamakan mulut
Makna idiomatikal: keadaan dimana dua orang atau lebih
mengatakan hal yang sama di waktu yang sama
menyamakan pendapat.
Contoh kalimat:
(KJ.41) 彼に恩義があるのか、みなが口を揃えて褒め
そやしている。(DMJS:59)
(kare ni onggi ga aru no ka, mina ga kuchi o
soroete homesoyasiteiru)
“semua orang memujinya pada setiap pekerjaan
yang dilakukannya”
Analisis:
Pada idiom kuchi o soroeru memiliki makna
leksikal menyamakan mulut dan makna idiomatikal
keadaan dimana dua orang atau lebih mengatakan hal yang
sama di waktu yang bersamaan. Melihat dari kedua makna
di atas baik makna leksikal maupun makna idiomatikal dari
idiom ini dapat digunakan sebagai pembentukan sebuah
kalimat.
Pada contoh (KJ.41) dapat dilihat sebenarnya pada
kalimat tersebut apabila memperhatikan kata minna saja
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maka akan sedikit terlihat maksud dari kalimat di atas, akan
tetapi menurut peneliti penggunaan idiom kuchi o soroeru
ini adalah sebagai penegasan bahwa yang mengucapkan
kata pujian adalah semua orang.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom ini adalah perluasan makna secara metafora dimana
hubungan dilihat dari sifat kesamaannya. Pada makna
leksikal makna menyamakan mulut sangat memiliki
kesamaan dengan makna idiomatikalnya yang bermakna
menyamakan
diibaratkan

pendapat.
dengan

Disini

mulut

kesamaan

yang

sama

pendapat
pada

saat

mengungkapkan sesuatu maupun gagasan.
Setelah melihat penjelasan yang telah dijelaskan di
atas, baik makna leksikal dan makna idiomatikalnya dapat
digunakan sebagai pembentukan kalimat. Sedangkan
hubungan yang terjadi antara kedua makna pada idiom
kuchi o soroeru ini adalah perluasan makna secara metafora
dimana hubungannya dilihat melalui kesamaannya.
bb) 口から先に生まれる (Kuchi kara saki ni umareru)
Makna leksikal: mulutnya duluan lahir
Makna idiomatikal: dilahirkan untuk berbicara
Contoh kalimat:
(KJ.42) あの人はおしゃべりで、口から先に生まれて
きたような人だ。(IBJMNBT:45)
(ano hito ha osyaberide, kuchi kara saki ni umarete
kitayouna hito da)
“orang itu ketika sedang berbicara, bagaikan
seseorang yang dilahirkan untuk berbicara”
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Analisis:
Pada idiom kuchi kara saki ni umareru memiliki
makna leksikal mulutnya duluan lahir dan makna
idiomatikal dilahirkan untuk berbicara. Melihat kedua
makna di atas yang dapat digunakan sebagai pembentukan
kalimat hanyalah makna idiomatikalnya saja.
Pada contoh (KJ.42) terlihat bahwa konteks kalimat
yang digunakan ialah makna idiomatikalnya. Penggunaan
makna leksikal pada idiom ini dirasa kurang pas
dikarenakan maknanya yang rancu.
Hubungan yang terjadi antara kedua makna pada
idiom kuchi kara saki ni umareru ini adalah perluasan
makna secara metonimi dimana hubunganya dilihat dari
hubungan sebab akibatnya. Hubungan sebab akibat dapat
dilihat melalui makna leksikalnya yaitu ‘mulutnya duluan
lahir’ hal ini berhubungan pada makna idiomatikalnya yang
menjadi akibat dari makna leksikalnya. Pada hal ini orang
yang mahir dalam berbicara diibaratkan sebagai orang yang
mulutnya lahir duluan dikarenakan mahirnya dalam
berbicara, kemampuan ini biasanya didapat seseorang dari
lahir atau sering disebut bakat dari lahir oleh karena itu
frasa kuchi kara saki ni umareru sangat cocok untuk
mengibaratkan keadaan tersebut.
Melihat penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang dapat digunakan sebagai pembentuk kalimat
hanyalah makna idiomatikalnya saja. Sedangkan hubungan
yang terjadi antara kedua makna dari idiom kuchi kara saki
ni umareru ini adalah perluasan makna secara metonimi
dimana hubungannya dilihat melalui hubungan sebab
akibatnya.
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2. Hasil Penelitian
Setelah melakukan analisis yang mendalam kepada 28 butir
data yang diambil melalui dua sumber data yaitu buku idiom
bahasa Jepang karya Garrison (2006) dan kanyouku jiten yang
diterbitkan (2004). Peneliti menemukan hasil dari penelitian ini
adalah sebagai berikut.
Idiom

yang hanya dapat dimaknai dengan makna

idiomatikal ditemukan sebanyak 18 butir data dari total 28 data
yang ditemukan, antara lain 口がうまい、口が堅い、口が軽い、
口が悪い、口が滑る、口が重い、口がかかる、口が寂しい、
口が減らない、口にする、口に任せる、口車に乗せる、口を
切る、口を出す、口を挟む、口の下から、口を拭う、口から
先 に 生 ま れ る . Selain itu ada 10 idiom bahasa Jepang yang
terbentuk dari kata kuchi yang dapat dimaknai oleh kedua makna
baik makna leksikal maupun makna idiomatikal antara lain 口が過
ぎる、口がうるさい、口が奢る、口が酸っぱくなる、口に合
う、口に気を付ける、口を利く、口を封じる、口を腐っても、
口を揃える.
Pada penelitian ini analisis hubungan antara makna idiom
juga dilihat melalui perluasan tiga gaya bahasa yaitu metafora,
metonimi dan sinekdoke yang terjadi antara makna leksikal dan
makna idiomatikalnya. Data yang diperoleh untuk perluasan makna
secara metafora ada 14 butir data yang didapat dari jumlah total 28
butir data, antara lain 口がうまい, 口が堅い, 口が軽い, 口が
過ぎる, 口がうるさい, 口が悪い, 口に合う, 口に気をつけ
る, 口車に乗せる, 口を切る, 口を出す, 口を挟む, 口を拭
う , 口 を 揃 え る . Dalam teori yang dikemukakan Momiyama
mengenai gaya bahasa, beliau menjelaskan bahwa pada metafora
untuk dapat menganalisis perluasan yang terjadi dalam makna

78

sebuah idiom adalah dengan melihat kemiripannya ataupun
kesamaannya, sebagai contoh adalah idiom 口が堅い (kuchi ga
katai) idiom ini memiliki makna leksikal mulut keras dan makna
idiomatikal tutup mulut atau dapat dipercaya, kedua makna
tersebut memiliki kesamaan makna yaitu mulut diibaratkan sebagai
benda yang keras dan tidak mudah dihancurkan sehingga apa yang
ada di dalamnya tidak mudah terungkap. Oleh karena itulah idiom
口が堅い (kuchi ga katai) ini dapat diklasifikasikan sebagai idiom
yang

perluasan

maknanya

dapat

dilihat

secara

metafora

dikarenakanmemiliki syarat kemiripan ataupun kesamaan diantara
keduanya.
Untuk makna idiom yang perluasannya dilihat secara
metonimi didapati 14 butir data dari 28 jumlah total data yang
ditemukan, antara lain yaitu: 口が滑る, 口が重い, 口が奢る,
口が掛かる, 口が寂しい, 口が減らない, 口がすっぱくなる,
口にする, 口に任せる, 口を利く, 口の下から, 口を封じる,
口 を く さ っ て も , 口 か ら 先 に 生 ま れ . Dalam teori yang
dikemukakan

Momiyama

mengenai

gaya

bahasa,

beliau

menjelaskan bahwa pada metonimi untuk dapat menganalisis
perluasan yang terjadi dalam makna sebuah idiom adalah dengan
melihat hubungan sebab akibatnya, berdekatanya atau adanya
keterkaitan baik secara ruang maupun waktu dari idiom tersebut.
Sebagai contohnya adalah idiom 口が寂しい (kuchi ga sabishi)
idiom ini memiliki makna leksikal mulutnya sepi dan makna
idiomatikal keadaan seseorang yang tidak merasa puas apabila
tidak ada sesuatu yang dimasukan kedalam mulutnya, kedua
makna tersebut memiliki hubungan sebab akibat dikarenakan
mulut yang sepi mengakibatkan seseorang tersebut tidak pernah
merasa puas akan apa yang telah dimasukan kedalam mulutnya.
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Oleh karena itulah idiom kuchi ga sabishi ini dapat diklasifikasikan
sebagai idiom yang perluasan maknanya dapat dilihat secara
metonimi dikarenakan memiliki syarat adanya hubungan sebab
akibat.
Untuk perluasan makna yang terjadi secara sinekdoke
untuk saat ini belum ditemukan, dikarenakan dari 28 butir data
yang yang telah dianalisis oleh peneliti tidak ditemukan idiom
yang sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh idiom tersebut
yaitu adanya penjelasan hal umum ke hal khusus ataupun
sebaliknya hal khusus ke umum. Untuk lebih jelasnya mengenai
data hasil penelitian dapat dilihat pada lembar lampiran.

Tabel 3 2 Tabel Hasil Pemaknaan Idiom Dalam Makna Idiomatikal
Makna

Jumlah Idiom

Idiomatikal

口がうまい、口が堅い、口が軽い、口
が悪い、口が滑る、口が重い、口がか
かる、口が寂しい、口が減らない、口
にする、口に任せる、口車に乗せる、
口を切る、口を出す、口を挟む、口の
下から、口を拭う、口から先に生まれ
る

Tabel 3 3 Tabel Hasil Pemaknaan Idiom Dalam Makna Leksikan dan
Idiomatikal
Makna

Leksikal & Idiomatikal

Jumlah Idiom
口 が過 ぎる、 口が うるさ い、 口が 奢
る、口が酸っぱくなる、口に合う、口
に 気を 付ける 、口 を利く 、口 を封 じ
る、口を腐っても、口を揃える.
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Tabel 3 4 Tabel Perluasan Antar Makna Secara Metafora
Gaya Bahasa

Metafora

Jumlah Idiom
口がうまい, 口が堅い, 口が軽い, 口
が過ぎる, 口がうるさい, 口が悪い,
口に合う, 口に気をつける, 口車に乗
せる, 口を切る, 口を出す, 口を挟む,
口を拭う, 口を揃える

Tabel 3 5 Tabel Perluasan Antar Makna Secara Metonimi
Gaya Bahasa

Metonimi

Jumlah Idiom
口が滑る, 口が重い, 口が奢る, 口が
掛かる, 口が寂しい, 口が減らない,
口がすっぱくなる, 口にする, 口に任
せる, 口を利く, 口の下から, 口を封
じる, 口をくさっても, 口から先に生
まれ

81

