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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji tentang 

makna, baik makna kata maupun makna kalimat. Dalam berkomunikasi, peranan 

semantik sendiri sangat penting karena mengingat tujuan menggunakan bahasa yaitu 

menyampaikan isi dan maksud pembicara kepada seseorang yang akan kita ajak 

berkomunikasi. Dalam suatu bahasa, makna kata seringkali saling berhubungan, dan 

hubungan ini disebut dengan relasi makna yang mencakup sinonim, antonim, 

hiponim, dan polisemi.  

  Dalam bahasa Jepang sendiri banyak sekali kata yang memiliki makna lebih 

dari satu. Istilah ini biasa disebut dengan polisemi. Hal ini seringkali menjadi kendala 

bagi pembelajar bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, 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. Contoh kata dalam bahasa Jepang 

yang memiliki makna lebih dari satu yaitu kiru, aru, ukeru, dan lain-lain. Verba ukeru 

mempunyai banyak makna . 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) 

 

(2) 小豆や米などを入れた小さな布の袋を、投げ上げては手で 受けて遊ぶ。  

Azukigyankome nado wo ireta chiisana nunogno fukuronwo, nageagetenwa tende 

uketenasobu.  

Permainanmyangmdilakukan dengan caranmenangkap kantongmkain kecil 

yanghberisigkacangbmerahhataunberas danbdilempar kenatas denganbtangan.  

(The Nihongo Journal, hal.12) 
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  Kedua contoh kalimat di atas mengandung verba ukeru di dalamnya. Pada 

contoh kalimat (1), verba ukeru diterjemahkan menjadi mendapat, sedangkan pada 

contoh kalimat (2) verba ukeru diterjemahkan menjadi menangkap. Penerjemahan 

verba ukeru pada kedua contoh kalimat di atas berbeda antara contoh (1) dan (2). 

Penerjemahan makna verba ukeru ke dalam bahasa Indonesia menjadi mendapat dan 

menangkap di atas sudah disesuaikan dengan makna untuk keseluruhan kalimat. 

  Verba ukeru sendiri memiliki banyak makna, tidak terbatas hanya 

menerima/mendapat saja. Adanya makna lain dari verba ukeru sendiri dikarenakan 

adanya makna kontekstual dalam kalimat. Menurut Pateda (2001:116) adanya makna 

kontekstual atau makna situasional ini muncul akibat hubungan antara ujaran dan 

konteks. Sehingga sering menimbulkan kesalahan dalam penggunaan verba ukeru 

khususnya bagi pembelajar bahasa Jepang, seperti kesalahan dalam menerjemahkan 

kalimat bahasa Jepang.  

  Penelitian mengenai makna verba ukeru sebelumnya telah dilakukan oleh 

Astri Yuliastuti tahun 2011 dengan judul “Analisis Makna Ukeru dalam Kalimat 

Bahasa Jepang”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa verba ukeru 

memiliki banyak makna yang berjumlah 10 macam, diantaranya menerima, 

mengalami, menampung, menangkap, mendengar, terkenal, terkena, 

meneruskan/menggantikan, menghadap, dan menjalani/mengikuti. 

  Berdasarkan survei pendahuluan yang peneliti lakukan pada hari Senin, 10 

Desember 2018 terhadap mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang (PBJ) Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dari 10 responden angkatan 2015, semua 

menjawab dengan benar mengenai makna dari verba ukeru yaitu mendapat/menerima. 

Namun dari 10 responden tersebut, hanya tiga orang yang mengetahui makna lain dari 

verba ukeru. Kemudian, delapan dari 10 responden melakukan kesalahan 
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penerjemahan makna secara kontekstual. Berikut ini adalah contoh penerjemahan 

kalimatnya. 

 (3) 無駄にしないように、蛇口から器に水を受けた。  

 

 Mudaninshinainyouni, jaguchijkara utsuwa ni mizu wonuketa.。 

 „Saya menampung airikeranndengan wadahjagar tidaknterbuangnsia-sia.‟ 

 

 Pada contoh kalimat (3) 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’.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui 

makna lain dari verba ukeru sehingga menimbulkan kesalahan dalam penerjemahan 

kalimat. 

  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. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai makna dan fungsi secara kontekstual yang dimiliki 

verba ukeru ini. Analisis ini akan diteliti dalam sebuah penelitian yang berjudul 

“Analisis Polisemi Verba Ukeru dalam buku Minna no nihongo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Verba ukeru apa saja yang terdapat dalam buku Minna no Nihongo?  

2. Bagaimana makna dan fungsinverba ukeru secaranmaknankontekstual di dalam 

kalimat bahasa Jepang? 
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C. Batasan Masalah 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

berfokus pada pembahasan analisis verba ukeru berdasarkan makna dan juga 

fungsinya di dalam kalimat bahasa Jepang, yang mana diambil dari buku Minna no 

Nihongo Shokyu 1 & II dan Chukyu I & II karena penggunaan kalimat dalam sumber 

data tersebut sederhana dan tidak terlalu rumit sehingga akan mudah dipelajari bagi 

pembelajar bahasa Jepang. Kemudian, data yang didapat akan dimasukkan ke dalam 

tabel yang kemudian akan diteliti makna dan fungsinya di dalam kalimat tersebut. 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan verba ukeru apa saja yang terdapat dalam buku Minna no 

Nihongo.. 

2. Mendeskripsikan makna dan fungsimverba ukeru secara makna kontekstual di 

dalam kalimat bahasa Jepang 

 

E. Manfaat Penelitian  

  Manfaat penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis : 

1. Manfaat Teoretis  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi kepada 

pembaca mengenai makna verba ukeru dalam bahasa Jepang. Selain itu juga 

diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap 

perkembangan ilmu bahasa, khususnya pada cabang semantik. 

2. Manfaat Praktis  
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a. Bagi pembelajar 

 Manfaat praktis bagi pembelajar bahasa Jepang diharapkan penelitian ini bisa 

digunakan untuk bahan referensi dalam mempelajari bahasa Jepang khususnya 

dalam hal kata yang berpolisemi khususnya verba ukeru. 

b. Bagi Peneliti 

 Manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan 

variasi data penelitian menjadi lebih luas. 

c. Bagi pengajar 

 Manfaat praktis bagi pengajar bahasa Jepang diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi penambah bahan ajar dalam pembelajaran linguistik bahasa Jepang, 

khususnya pada cabang semantik yang membahas mengenai makna dan fungsi 

verba ukeru.  

F. Definisi Operasional 

  Dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalahan di dalam mendeskripsikan 

suatu istilah, maka penulis akan mendeskripsikannya sebagai berikut. 

1. Analisis :DalammKamus Besar BahasaIndonesia (2005:43) 

analisismmerupakanmpenyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(perbuatanmatau kara-ngan) untuk mengetahui suatu 

keadaan sebenarnya. Objek yang akan diteliti dalam 

penelitian ini yaitu makna dan juga fungsi verba ukeru dalam 

buku Minna no Nihongo. 

2. Semantik  :Semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang 

mempelajari tentang makna dan arti dari sebuah kata, frasa, 

dan klausa (Suhardi, 2015:5). 
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3. Polisemi : Polisemi (tagigo) adalah kata yang memiliki makna lebih 

dari satu, dan setiap makna tersebut ada pertautannya 

(Kunihiro dalam Sutedi, 2011:161). 

4. Makna : Bloomfield (dalam Abdul Wahab, 1995:40) 

mengemukakan bahwa makna adalah suatu bentuk 

kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur-

unsur penting situasi saat penutur mengujarnya. 

5. Makna Kontekstual : Chaer (2007:290) mengemukakan bahwa makna kontekstual 

adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada dalam 

suatu konteks. 

6. Verba Ukeru  : Menurut Kihon Doushi Youhou Jiten (1996:57-58) makna 

verba ukeru berjumlah sembilan makna, yaitu 

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

meneruskan/ mewarisi, mendengar, dan terkenal. 

G. Sistematika Penulisan  

  Dalam penulisan skripsi ini diberikan sistematika penulisan agar lebih mudah 

dipahami gambaran secara keseluruhan. Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu 

pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis data, dan penutup. 

  BabnI, Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

  BabnII, Kajian Pustaka berisintentangnpengertiannsemantik, relasi 

makna,npolisemi, jenisnmakna, kelas katam(Hinshi), pengertian verba, 

maknamverbamukeru, dan penelitian terdahulu. 

  BabnIII,mMetode Penelitian berisimtentang metode penelitian, subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.  
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  Bab IV, Analisis Data mengenai makna dan fungsi verba ukeru dalam buku 

Minna no Nihongo. 

  Bab V, Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian sera saran-

saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 


