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ABSTRAK 

Polisemi (tagigo) adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Ada 

beberapa jenis verba dalam bahasa Jepang. Salah satunya adalah verba ukeru. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan makna dan fungsi yang terdapat pada 

verba ukeru di dalam buku Minna no Nihongo. 

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Subjek penelitian yaitu kalimat yang mengandung verba ukeru dalam buku 

Minna no Nihongo. Kemudian, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan 

metode simak dan teknik catat. 

Hasil Penelitian ini adalah terdapat 19 kalimat yang mengandung verba ukeru di 

dalam buku Minna no Nihongo. Kemudian terdapat enam makna verba ukeru yang 

ditemukan dari sembilan makna berdasarkan Kihon Doushi Youhou Jiten, yaitu 

menerima, mendengar, terkenal, anugerah, mengikuti, dan terkena. 

  

Kata kunci: Tagigo, Ukeru, Verba, Minna no Nihongo 
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A. Pendahuluan 

  Polisemi merupakan kata yang memiliki makna lebih dari satu. Dalam 

bahasa Jepang sendiri polisemi disebut dengan tagigo. Menurut Chaer 

(2006:386) mengemukakan bahwa polisemi adalah kata-kata yang maknanya 

lebih dari satu, sebagai akibat terdapatnya lebih dari sebuah komponen konsep 

makna pada kata-kata tersebut. Salah satu contoh kata yang berpolisemi adalah 

ukeru.  

Berikut contoh kalimat verba ukeru yang berpolisemi. 

(1) 石井の絵は、いつも常識的という評を 受けるようである 

Ishiinno e wa, itsumo, joushikitekintomiu hyoubwo ukerubyoundearu. 

LukisanbtuanbIshinselalummendapatnreputasi baik.   

         

m(http:www.aozora.gr.jpcards0) 

 

  Verba ukeru sendiri memiliki banyak makna, tidak terbatas hanya 

makna dasar yaitu menerima/mendapat saja. Makna perluasaan dari verba 

ukeru yaitu menadah/menangkap, mengikuti, terkena, imbalan, anugerah, 

meneruskan/ mewarisi, mendengar, dan terkenal. Hal ini seringkali menjadi 

kendala bagi pembelajar bahasa Jepang. Adanya makna lain dari verba ukeru 

sendiri dikarenakan adanya makna kontekstual dalam kalimat.  

  Adanya beberapa makna yang dimiliki verba ukeru ini mengakibatkan 

pembelajar kesulitan dalam menggunakan verba ukeru seperti dalam hal 

menerjemahkan kalimat bahasa Jepang. Hal ini terlihat dari survei kecil yang 

dilakukan kepada 10 responden terhadap mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Jepang (PBJ) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bahwa hanya 

ada tiga orang yang mengetahui makna lain dari verba ukeru ini. Sebagian 

pembelajar hanya mengetahui makna verba ukeru yang fbermakna menerima 

saja. 

Berikut ini adalah contoh penerjemahan kalimatnya. 

 (2) 無駄にしないように、蛇口から器に水を受けた。  
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 Mudaninshinainyouni, jaguchijkara utsuwa ni mizu wonuketa.。 

 „Saya menampung airikeranndengan wadahjagar tidak terbuangnsia-sia.‟ 

 

  Pada contoh kalimat (2) dapat diterjemahkan bahwa makna verba 

ukeru yaitu „menampung‟. Yakni seorang yang menampung air pada wadah 

agar tidak terbuang sia-sia. Akan tetapi delapan dari responden tersebut 

menerjemahkan menjadi „mendapat, menerima, dan mengambil’. 

  Dari adanya kasus tersebut, agar tidak terjadi kesalahan dalam 

memaknai suatu kata berpolisemi di dalam kalimat maka perlu dilakukan 

penelitian tentang polisemi khususnya pada verba ukeru. Diharapkan 

pembelajar bisa lebih memahami makna yang terdapat pada verba ukeru. 

  Pada penelitan ini akan dibahas tentang verba ukeru apa saja yang 

terdapat pada buku Minna no Nihongo dan bagaimana makna dan fungsi verba 

ukeru yang terdapat dalam buku Minna no Nihongo. Dengan tujuan untuk 

mengetahui verba ukeru apa saja yang terdapat pada buku Minna no Nihongo  

dan mengetahui makna dan fungsi apa saja yang dimiliki verba ukeru dalam 

buku Minna no Nihongo. 

  Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan melakukan penelitian 

mengenai makna dan juga fungsi secara kontekstual yang dimilki verba ukeru 

dengan sumber data buku minna no nihongo dengan judul penelitian Analisis 

Polisemi Verba Ukeru dalam buku Minna no nihongo. 

 

B. Landasan Teori 

  Semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari 

tentang makna dan memiliki peranan penting dalam komunikasi, karena dalam 

berkomunikasi sendiri bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu makna. 

Semantik mencakup makna kata, frase, klausa dan kalimat. Sutedi (2011:127) 

mengatakan semantik (imiron) merupakan salah satu cabang linguistik yang 

mengkaji tentang makna. Dalam kajian semantik, relasi makna dibagi menjadi 

beberapa kategori, antara lain sinonim, antonim, polisemi, homonim, hiponim, 

ambiguitas, dan redundasi. 

  Menurut Parera (2004: 81), polisemi adalah satu ujaran dalam bentuk 

kata yang mempunyai makna berbeda-beda tetapi masih ada hubungan dan 
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kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Dengan kata lain, 

polisemi merupakan bentuk makna ganda atau lebih dari satu yang saling 

berhubungan satu sama lain karena adanya perluasan makna denotativ ke 

dalam makna konotatif. 

  Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada 

di dalam suatu konteks. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan 

antara ujaran dan konteks. Pada penelitian ini akan digunakan makna 

kontekstual karena kata ukeru yang akan dibahas berasal dari konteks-konteks 

yang berada dalam buku teks Minna no Nihongo. 

  Dalam bahasa Jepang kelas kata dikenal dengan hinshi bunrui. 

Menurut Masuoka dan Takubo (1992:8), kelas kata dalam bahasa Jepang 

dibagi menjadi 11 jenis, diantaranya dooshi, keiyooshi, hanteishi, jodoushi, 

meishi, fukushi, joshi, rentaishi, setsuzokushi, kandooshi, dan shijishi. 

  Menurut Sudjianto dan Dahidi (2007: 149) verba (dooshi) adalah salah 

satu kelas kata dalam bahasa Jepang, sama dengan ajektiva-i dan ajektiva-na 

menjadi salah satu jenis yoogen. Nomura (1992:158) mengungkapkan dooshi 

dapat mengalami perubahan dan dengan sendirinya dapat menjadi predikat. 

Ukeru yang akan dibahas dalam penelitian ini termasuk ke dalam verba. 

Kemudian verba dibagi menjadi tiga jenis yaitu jidooshi, tadooshi, dan 

shidooshi. 

  Peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang membahas mengenai 

verba ukeru sebagai sumber referensi. Berdasarkan penelitian oleh Astri 

Yuliastuti yang berjudul „„Analisis Makna Verba Ukeru Dalam Kalimat 

Bahasa Jepang‟ pada tahun 2011 yang merupakan mahasiswi Jurusan Bahasa 

dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Hasil dari penelitian tersebut diperoleh makna verba ukeru yang berjumlah 10, 

yaitu menerima, mendengar, menangkap, menampung, terkenal, menghadap, 

menjalani/mengikuti, mengalami, terkena, dan meneruskan/ menggantikan. 

 

C. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini, peneliti akan menganalisis 

dan mendeskripsikan suatu keadaan yang terjadi apa adanya. Sumber data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Minna no Nihongo. 

Sedangkan objek data dari penelitian ini adalah kalimat bahasa Jepang yang 

mengandung verba ukeru di dalam sumber data yaitu Minna no Nihongo. 

Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data yang mengandung verba 

ukeru, kemudian menganalisis makna dan fungsi verba ukeru dalam kalimat 

yang telah ditemukan. 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

catat. Peneliti akan menjaring data dari sumber tertulis kemudian penulis akan 

mencatat data yang berupa kalimat yang mengandung verba ukeru pada kartu 

data untuk kemudian dianalisis. 

  Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena penelitian 

ini termasuk ke dalam kajian kualitatif. Instrumen lain yang digunakan adalah 

buku, alat tulis, kartu data, laptop, dan kamus. 

  Dalam menganalisis data, langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti, yaitu (1) mencari contoh kalimat yang mengandung verba ukeru 

didalam sumber data; (2) menerjemahkan kalimat yang telah ditemukan; (3) 

mengklasifikasikan kalimat yang mengandung verba ukeru; (4) 

mendeskripsikan fungsi secara kontekstual yang dimiliki verba ukeru dalam 

kalimat 

 

D. Hasil Penelitian 

  Berdasarkan hasil analisis data yang ditemukan, makna dasar verba 

ukeru di dalam buku Minna no Nihongo yaitu menerim dan makna 

perluasannya yaitu mengikuti, terkena, anugerah, mendengar, dan terkenal. 

Sedangkan fungsi-nya yaitu menerima dari langit/dewa, reputasinya yang baik 

diantara orang-orang, menerima suatu tindakan yang berimbas pada 

perasaan/psikologis, mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari luar, 

menerima hal yang baik dari orang lain, dan mempercayai suatu pembicaraan 

atau gosip. 
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Tabel 1 Makna Verba Ukeru 

No Makna Nomor Kalimat Jumlah 

1. Terkena 1,2,5,8 4 data 

2. Menerima 3,10,13 3 data 

3. Mendengar 4 1 data 

4. Terkenal 6 1 data 

5. Mengikuti 
7, 9,11,12,14,15, 

16,18,19 
9 data 

6. Anugerah 17 1 data 

 

Tabel 2 Fungsi Verba Ukeru 

No Fungsi Nomor Kalimat Jumlah 

1. 

外から身心に作用・行為を

加えられる。 

Menerima suatu tindakan 

yang berimbas pada 

perasaan/psikologis 

1,2,5,8 4 data 

2. 

他から何かよい物をもう。 

Menerima hal yang baik dari 

orang lain 

3,10,13 3 data 

3. 

話・うわさなどを信用る。 

Mempercayai suatu 

pembicaraan atau gosip 

4 1 data 

4. 

人々の間で評判がいい。 

Reputasinya yang baik 

diantara orang-orang 

6 1 data 
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5. 

外からの行為や働きかけに

応じる 

Mengikuti atau merespon 

tindakan atau gerakan dari 

luar 

7,19,9,11,12,14,1

5,16,18 
9 data 

6. 
天から授けられる。 

Menerima dari langit/dewa 
17 1 data 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, berikut merupakan contoh pembahasan analisis 

makna dan fungsi verba ukeru : 

Data 1 : 

彼の推理小説は学生に大いに受けている  

Kare no suiri shōsetsu wa gakusei ni ōini ukete iru  

Novel misteri-nya sangat terkenal dikalangan siswa  

  Verba ukeru dalam kalimat di atas bermakna “terkenal‟. Makna 

tersebut menunjukkan sebuah novel yang sangat terkenal dikalangan siswa-

siswa. Oleh karena itu, fungsi verba ukeru di sini berfungsi reputasinya yang 

baik diantara orang-orang yaitu reputasi novel yang sangat terkenal (人々の間

で評判がいい). 

 

Data 2 : 

「市民の声」という番組でインタビューを受けました。  

Shimin no koe' to iu bangumi de intabyū o ukemashita  

Saya mengikuti wawancara sebuah program acara yang bernama ‟suara 

masyarakat‟.  

 

  Verba ukeru dalam kalimat di atas bermakna “mengikuti”. Makna 

tersebut menunjukkan keikutsertaan seseorang mengikuti sebuah wawancara. 

Oleh karena itu, fungsi verba ukeru pada kalimat ini berfungsi mengikuti atau 

merespon tindakan atau gerakan dari luar yaitu mengikuti wawancara program 
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acara yang bernama “suara masyarakat‟. (外からの行為や働きかけに応じ

る) 

 

Data 3: 

科学技術の発展でわたしたちの生活が豊かになった例と      メージを受

けた例を挙げてください。  

Kagaku gijutsu no hatten de watashi-tachi no seikatsu ga yutaka ni natta rei 

to, damēji o uketa rei o agete kudasai 

Karena teknologi sains, kehidupan kita menjadi kaya (pengetahuan) dan 

menerima efek (positif). Untuk itu berterima kasih lah. 

 

  Verba ukeru dalam kalimat di atas bermakna „anugerah‟. Makna 

tersebut menunjukkan menerima efek positif. Oleh karena itu, fungsi verba 

ukeru pada kalimat ini berfungsi untuk menerima sesuatu dari langit/dewa 

yaitu efek positif yang diterima karena adanya teknologi sains dan itu 

merupakan anugerah (天から授けられる). 

  Dalam penelitian ini, makna dasar dari verba ukeru yaitu menerima 

yang mana ditemukan tiga data. Kemudian makna perluasan dari verba ukeru 

yang ditemukan antara lain, „mengikuti‟, „anugerah‟, „mendengar‟, „terkenal‟ 

dan „terkena‟. Dari hasil analisis dapat diketahui frekuensi data pada sumber 

data buku Minna no Nihongo dengan jumlah terbanyak yaitu pada data yang 

mempunyai makna „mengikuti‟. Sedangkan untuk data dengan makna 

„terkena‟ berjumlah empat data dan data dengan makna „menerima‟ berjumlah 

tiga data. Makna „terkenal‟, „mendengar‟, dan „anugerah‟ hanya terdapat 

masing-masing satu data yang ditemukan. 

   

E. Penutup 

  Di dalam buku Minna no Nihongo level Shokyu dan Chukyu 1 & 2, 

terdapat makna verba ukeru dalam kalimat bahasa Jepang yang bermakna 

menerima, terkena, mendengar, anugerah, terkenal, dan mengikuti. Sedangkan 

fungsi verba ukeru yang ditemukan adalah menerima dari langit/dewa, 

reputasinya yang baik diantara orang-orang, menerima suatu tindakan yang 
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berimbas pada perasaan/ psikologis, mengikuti atau merespon tindakan atau 

gerakan dari luar, menerima hal yang baik dari orang lain, dan mempercayai 

suatu pembicaraan atau gosip. 
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