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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Semantik 

  Sutedi (2011:127) mengatakan semantik (imiron) merupakan salah satu 

cabang linguistik yang mengkaji tentang makna. Sedangkan Kridalaksana (2008:216) 

juga mengungkapkan bahwa semantik adalah bagian struktur bahasa yang 

berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. 

Dalam bahasa, semantik memegang peran yang sangat penting karena dalam 

berkomunikasi sendiri bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu makna. 

Semantik sendiri mencangkup empat hal yaitu, makna kata,mklausa, frase, dan 

kalimat. 

  Sutedi (2011:127) menjelaskan tentang objek kajian semantik atau makna 

antara lain:  

1. Maknankata (gonno koko nonimi) 

Makna kata yaitu salah satu objekmdalam kajianmsemantik karena dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa yang sama contohnya 

menggunakan bahasa Jepang, baru bisa terjadi dengan lancar jika kata-kata yang 

digunakan pembicara dalam berkomunikasi menyatakan maksud dan isi yang sama 

dengan lawannbicaranya. 

2. Relasi makna (go to go no imi kankei) 

Relasinmakna sangat penting karena hasilnya dapat digunakan untuk 

bahanmdalamnmenyusun kelompok katam(goi) berdasarkan kategori-kategori 

tertentu. Contohnya hubungan makna yang dimiliki antara kata hanasun (話す) 

<berbicara>bdanbiub( 言 う )n<berkata>,mtakai ( 高 い ) <tinggi> dan hikuim                   
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( 低 い )m<rendah>,ndoubutsum( 動 物 )m<binatang> danninu ( 犬 ) 

<anjing>nakanmberlainannsehingga pelu diperjelas.n 

3. Makna frase (ku no imi) 

DalamnbahasanJepang, terdapat tiganmakna frase yaitu makna frase yang hanya 

bermakna secara leksikal, makna frase yangnbermakna secaranidiomatikal, dan 

maknanfrase yangnbermakna secara leksikal dan idiomatikal. 

4. Makna kalimat (bun no imi) 

Makna kalimat bisa juga digunakan sebagai objek dalamnkajian semantik, karena 

dalam suatu kalimat ditentukannolehnstruktur dan jugammaknansetiap katannya. 

  Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa semantik merupakan 

salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang makna dan memiliki peranan 

penting dalam komunikasi. 

 

B. Relasi makna 

  Dalam kajian semantik, relasi makna dibagi menjadi beberapa kategori, 

diantaranya : 

1. Sinonim merupakan kesamaan makna yang dimiliki antara satu kata dengan kata 

lainnya.  

2. Antonim adalah ungkapan (biasanya kata, tetapi dapat juga frasa atau kalimat) yang 

dianggap kebalikan dari ungkapan lain”. (Verhaar 1983:133) 

3.nPolisemi merupakan kata yang memiliki makna lebih dari satu. (Djajasudarma 

1993 : 43) 

4. Homonim berasal dari bahasa Yunani Kuno ‘anoma’ yang berarti ‘nama’ dan 

‘homo’ yang berarti ‘sama’. Dengan demikian, homonimi berarti ‘nama sama 

untuk benda lain’ (Chaer 1985: 40) 
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5.nHiponim merupakannsuatu ungkapann(biasanya berupa kata maupun frase) 

yangnmaknanya merupakan bagianndarinmakna suatuiungkapan lain. (Verhaar 

1983:131) 

6. Ambiguitas adalah kegandaan arti kalimat yang diucapkan si pembicara. (Lubis 

1993:2) 

7. Redundasi adalah penggunaan unsur sekmental dalam satu bentuk ujaran. (Chaer 

2009:105)  

  Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulan bahwa relasi 

makna dalam kajian semantik diantaranya sinonim, antonim, polisemi, homonim, 

hiponim, ambiguitas, dan redundasi. 

 

C. Polisemi 

  Pengertian polisemi (tagigo) menurut Parera (2004: 81) mendefinisikan bahwa 

polisemi adalah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda 

tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut.  

Menurut (Ullmann 1962, Lakoff 1987) : 

多義語には、何らかの中心的意味が存在するとされてきた。多義語が持つ複

数の意味 (個別的意味）のうち、特定のものが特別な立場にあり、それを中心

として他の意味を含む全体的構造が構成されているということである。 

Tagi-go ni wa, nanrakano chūshin-teki imi ga sonzai suru to sa rete kita. Tagi-go ga 

motsu fukusū no imi (Kobetsu-teki imi) noura, Tokutei no mono ga tokubetsuna 

tachiba ni ari, Sore o chūshin to shite hoka no imi o Fukumu zentai-teki kōzō ga Kōsei 

sa rete iru to iu kotodearu. 
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Tagigo (Polisemi) pada umumnya memiliki sebuah "makna inti". Terdapat banyak 

makna yang ada didalam sebuah tagigo, pasti ada satu makna yang memiliki 

hubungan dengan makna-makna lain. 

  Chaer (2006: 386) menjelaskan bahwa polisemi merupakan kata-kata yang 

memilikimmaknanlebih darimsatu, yang mana terjadi karena adanya sebab-akibat 

terdapatnya lebih dari satu komponen makna pada kata tersebut. 

  Usman (dalam Bandana 2002: 42) mengatakan bahwa polisemi berarti suatu 

bentuk yang memiliki makna lebih dari satu.  

  Sutedi (2011: 132) menyatakan bahwa salah satu akibat munculnya polisemi 

adalah adanya perluasan dari makna denotatif ke makna konotatif.  

  Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa polisemi 

(tagigo) adalah bentuk makna ganda atau lebih dari satu yang saling berhubungan satu 

sama lain karena adanya perluasan makna denotatif ke dalam makna konotatif. 

D. Jenis Makna 

  Menurut Sutedi (2011:130-134), jenis makna dapat dikelompokkan menjadi 

tiga jenis, yaitu:  

1) MaknajLeksikalndannMaknakGramatikal  

  Maknagleksikal (jishoteki-imi atau goiteki-imi) adalah makna kata yang 

sesungguhnya sesuaijdengan referensinya yanggmana sebagaijhasil 

darimpengamatanjindra dan terlepas darinunsurngramatikalnya. Makna leksikal ini 

juga sering disebut dengan makna yang ada dalam kamus. Contohnya leksem kuda 

memiliki leksikal ‘sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai’, leksem air 

memiliki leksikal ‘sejenis benda cair yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-

hari. 
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  Sedangkan makna gramatikal (bunpouteki-imi) adalah makna yang muncul 

akibat proses gramatikalnya. Makna gramatikal terjadi jika 

terdapatmprosesngramatikal, seperti afikasasi, reduplikasi, komposisi, 

ataunkalimatisasi. Contohnya proseskkomposisindasar satemdengan dasar 

ayamjmelahirkan sate ayam, kata baju dengan proses afiksasi prefiks ber- menjadi 

berbaju dengan makna gramatika ‘mengenakan atau memakai baju’. 

2) Makna Denotatif dan Makna Konotatif  

  Makna denotatif (meijiteki-imi atau gaien) adalah makna yang berkaitan 

dengan dunia luar bahasa, dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna. 

Makna denotatif juga bisa disebut makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya 

yang dimiliki sebuah leksem. Yang mana makna denotatif ini sebenarnya sama 

dengan makna leksikal. Contohnya kata kurus bermakna denotatif ‘keadaan tubuh 

dimana seseorang mempunyai ukuran tubuh yang lebih kecil daripada orang normal’. 

  Sedangkan yang dimaksud dengan makna konotatif (anjiteki-imi atau naihou) 

adalah makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan 

bicaranya. Mekan konotatif ini merupakan makna lain yang ditambahkan pada makna 

denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok yang 

menggunakan kata tersebut. Contohnya pada kata kurus di dalam contoh makna 

denotatif, berkonotasi netral yaitu tidak memiliki nilai rasa yang mengenakkan, tetapi 

dalam kata ramping yang bersinonim dengan kata kurus yang mana memiliki arti atau 

konotasi lebih positif, nilai rasa yang mengenakkan, dan akan membuat orang senang 

apabila dikatakan ramping. 

  Perluasan makna dari denotatif ke konotatif ini menjadi salah satu penyebab 

terjadinya kata berpolisemi, seperi kata Machida dkk. dalam Sutedi (2011:132) 
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menyatakan bahwa salah satu akibat munculnya polisemi adalah adanya perluasan 

dari makna denotatif ke makna konotatif.  

3) Makna Dasar dan Makna Perluasan  

  Makna dasar (kihon-gi) adalah makna asli yang dimiliki oleh suatu kata. 

Sedangkan yang dimaksud dengan makna perluasan (ten-gi) adalah makna yang 

muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar, diantaranya akibat penggunaan 

secara kiasan atau majas (hiyu). Perubahan makna suatu kata terjadi karena berbagai 

faktor, seperti perkembangan peradaban manusia pemakai bahasa tersebut, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau pengaruh bahasa asing. 

  Selain makna di atas terdapat jenis makna lainnya, yaitu : 

1). Makna Kata dan Makna Istilah 

  Makna kata adalah makna yang baru akan muncul jika digunakan dalam 

sebuah kalimat. Kalau lepas dari konteks kalimat, maka makna kata itu menjadi 

umum, kasar dan tidak jelas. Sedangkan istilah yaitu mempunyai makna yang pasti, 

jelas, tidak meragukan, dan bebas konteks. Contohnya kata tangan dan lengan sebagai 

kata mempunyai makna yang sama, akan tetapi pada bidang kedokteran kedua kata 

tersebut mempunyai makna yang berbeda. Tangan bermakan bagian dari pergelangan 

sampai ke jari tangan, sedangkan lengan yaitu bagian dari pergelangan sampai 

kepangkal bahu. Jadi, istilah kata tangan dan lengan dalam ilmu kedokteran tidak 

sama, karena berbeda makna. 

2). Makna Konseptual dan Makna Asosiatif  

  Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang 

sesuai dengan referennya, dan makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun 

(Chaer, 2016:72). Makna konseptual dianggap sebagai faktor utama di dalam setiap 

komunikasi. Makna konseptual merupakan hal yang esensial di dalam suatu bahasa. 
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Makna konseptual setiap kata dapat dianalisis dalam kemandiriannya dan dapat 

dianalisis setelah kata tersebut berada dalam satuan konteks (Pateda, 2001:115).  

Jadi, dapat dikatakan makna konseptual ini sama dengan makna referensial, makna 

leksikal, dan makna denotatif. Misalnya kata kuda memiliki makna konseptual 

‘sejenis binatang berkaki empat yang bisa dikendarai’. 

  Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata berkenaan 

dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa (Chaer, 2009:72). 

Misalnya kata melati berasosiasi dengan makna ‘suci’ atau ‘kesucian’. Leech dalam 

Chaer (1994:294) makna asosiatif ini dimasukkan juga yang disebut makna konotatif, 

makna stilistik, makna afektif, dan makna kolokatif. Pembedaan makna konseptual 

dan makna asosiatif didasarkan ada atau tidak adanya hubungan (asosiasi, refklesi) 

makna sebuah kata dengan makna kata lain. 

3). Makna Kontekstual  

  Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di 

dalam suatu konteks. Makna kontekstual muncul sebagai akibat hubungan antara 

ujaran dan konteks. Contohnya makna konteks pada kata kepala dalam kalimat 

berikut : 

a. Rambut di kepala kakek belum ada yang putih 

b. Tahun ini, ayah saya diangkat menjadi kepala sekolah. 

c. Kepala paku dan kepala jarum tidak sama bentuknya 

  Berdasarkan penjelasan mengenai jenis makna di atas, peneliti akan 

menggunakan makna kontekstual karena kata ukeru yang akan dibahas berasal dari 

konteks-konteks yang berada dalam buku teks minna no nihongo. Peneliti juga 

menggunakan makna leksikal karena makna dari verba ukeru berasal dari beberapa 

ahli dan juga kamus. 
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E. Kelas Kata 

  Kelas kata dikenal dengan hinshi bunrui dalam bahasa Jepang. Hinshi berarti 

jenis atau kelas kata dan bunrui berarti penggolongan atau kategori. Menurut 

Masuoka dan Takubo (1992:8), kelas kata dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 11 

jenis, diantaranya : 

1. Doushi 動詞(Verba) yaitu salah satu jenis kata yang mengalami perubahan dan 

dengan sendirinya dapat menjadi sebuah predikat 

2. Keiyoushi 形容詞 (Adjektiva) yaitu kata yang menunjukkan bermacam-macam 

kondisi atau situasi, dapat berperan sebagai predikat dan nomina yang 

menerangkan sifat. 

3. Hanteishi 判定詞 yaitu kata yang menggabungkan nomina untuk membentuk 

sebuah predikat. Hanteishi dibagi menjadi tiga yaitu だ、である、です。 

4. Jodoushi 助動詞 (Verba bantu) yaitu kata yang tidak dapat berdiri sendiri, 

dapat berubah bentuk dan banyak melekat pada doushi, keiyoushi, juga pada 

jodoushi lain. 

5. Meishi 名詞 (Nomina) yaitu kata-kata yang menunjukkan nama suatu tempat, 

benda, orang, peristiwa, keadaan, termasuk ke dalam meishi. Meishi dapat 

berdiri sendiri dan bisa menjadi subjek. Meishi tidak memiliki perubahan 

bentuk. 

6. Fukushi 副詞(Adverbia) yaitu kata-kata yang menerangkan verba, adjektiva dan 

adverbial yang lainnya, tidak dapat berubah bentuk dan berfungsi menyatakan 

keadaan atau derajat suatu aktivitas, suasana atau perasaan pembicara. 
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7. Joshi 助詞 (Partikel) yaitu kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak 

memiliki perubahan. Bila kata ini terpisah dari kata lain, maka kata ini tidak 

mempunyai arti. Joshi hanya berfungsi untuk menyambung kata-kata jiritsugo 

dalam pembentukan kalimat bahasa Jepang dan juga menentukan arti kata 

tersebut. 

8. Rentaishi 連体詞 (Pronomina) yaitu kata yang secara keseluruhan memiliki 

fungsi untuk memodifikasi nomina atau pronomina. 

9. Setsuzokushi 接続詞 (Konjugasi) yaitu kata yang dapat berdiri sendiri dan 

berfungsi untuk menyatakan hubungan antar kalimat atau bagian kalimat atau 

frase dengan frase. Setsuzokushi tidak bisa menjadi subjek, objek, predikat atau 

pun kata yang menerangkan kata lain dan tidak memiliki perubahan bentuk. 

10. Kandoushi 感動詞 (Interjeksi) yaitu kata yang dapat berdiri sendiri pada 

umumnya menyatakan ekspresi, perasaan, cara memanggil, cara menjawab dan 

lain sebagainya. Kandoushi tidak dapat menjadi subjek dan tidak memiliki 

perubahan bentuk. 

11. Shijishi 指示詞 yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau 

benda yang berada dalam wilayah pembicara atau pendengar. 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam bahasa Jepang 

terdapat 11 hinshi (kelas kata), yaitu dooshi, keiyooshi, hanteishi, jodoushi, meishi, 

fukushi, joshi, rentaishi, setsuzokushi, kandooshi, dan shijishi. 
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F. Verba 

  Kata ukeru dalam penelitian ini termasuk ke dalam verba atau dooshi. Verba 

merupakan kata yang dapat berkonjugasi dan berfungsi sebagai predikat. 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. Contohnya dalam kalimat berikut. 

(4) ゴザーさんは韓国へ行く。 

Goza san wa kankoku e iku. 

Goza (akan) pergi ke Korea. 

 

  Kata iku pada contoh (4) menyatakan aktivitas Goza yang akan pergi ke Korea. 

Kata seperti ini dapat mengalami perubahan tergantung pada konteks kalimatnya.  

  Menurut Shimizu (2000:45) menunjukkan jenis-jenis dooshi sebagai berikut, 

diantaranya :  

1) Jidooshi merupakan kelompok dooshi (verba) yang tidak berarti mempengaruhi 

pihak lain. Contoh : iku (行く) <pergi>, kuru (来る) <datang>、okiru (起きる) 

<bangun>、neru (寝る ) <tidur>、deru (出る ) <keluar>、 shimaru (閉まる ) 

<tertutup>. 

2) Tadooshi merupakan kelompok dooshi yang menyatakan arti mempengaruhi pihak 

lain. Contoh : okosu (起こす) <membangunkan>、nekasu (寝かす) <menidurkan>、

shimeru (閉める ) <menutup>、dasu (出す ) <mengeluarkan>、nagasu (流す ) 

<mengalirkan>. 

3) Shodooshi merupakan kelompok dooshi yang memasukan pertimbangan 

pembicara, maka tidak dapat diubah ke dalam bentuk pasif dan kausatif. Selain itu 
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juga tidak memiliki bentuk perintah dan ungkapan kemauan (ishi hyoogen). 

Contoh : mieru (見える) <terlihat>、kikoeru (聞こえる) <terdengar>、ikeru (行け

る) <dapat pergi>. 

  Verba juga dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu verba transitif 

(tadooshi) dan verba intransitif (jidooshi). Verba transitif (tadooshi) adalah kata kerja 

yang digunakan dalam kalimat memerlukan objek penderita dan ditandai dengan 

partikel ni (に).  

Contohnya pada kalimat berikut. 

(5) 先生は学生に宿題をさせる。 

Sensei wa gakusei ni shukudai o saseru. 

Guru menyuruh murid mengerjakan pekerjaan rumah. 

   

  Secara semantis verba dapat dibagi menjadi empat macam yaitu verba yang 

menyatakan tindakan atau perbuatan, verba yang menyatakan pengalaman batin, 

sikap, emosi atau perasaan, verba yang menyatakan proses atau perubahan dari suatu 

keadaan kepada keadaan lain, dan verba yang menyatakan keadaan lahiriah sesuatu. 

  (Sutedi, 2003:42) menjelaskan bahwa verba adalah kata kerja yang berfungsi 

sebagai predikat dalam sebuah kalimat, mengalami perubahan bentuk (katsuyou) dan 

bisa berdiri sendiri. Ada beberapa keistimewaan dari verba (doushi), antara lain:  

1. Doushi dipakai untuk menyatakan aktivitas, keberadaan, atau keadaan sesuatu.  

2. Doushi bisa menjadi predikat dengan sendirinya dan berpotensi menjadi kalimat 

tanpa bantuan kelas kata yang lain.  

3. Doushi mengalami perubahan sesuai konteks kalimatnya.  

4. Doushi bisa menjadi keterangan bagi kelas kata yang lain pada sebuah kalimat. 
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  Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa verba (dooshi) 

merupakan kata yang dapat mengalami perubahan dan bisa menjadi predikat. Ukeru 

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

dibagi menjadi tiga jenis yaitu jidooshi, tadooshi, dan shidooshi. 

 

G. Makna Verba Ukeru 

  Matsuura (2005:1135) menyatakan makna dasar dari verba ukeru adalah 

menerima/mendapat yang dijelaskan dalam contoh kalimatnya sebagai berikut:  

(6) 賞をうける。  

Shou wo ukeru  

(menerima/mendapat hadiah)  

 Makna dan fungsi verba ukeru menurut Kihon Doushi Youhou Jiten (1996:57-

58) : 

1. Memegang suatu benda yang akan jatuh atau yang menuju ke arah kita. 

Mengambil suatu benda yang sudah dikeluarkan. 

落ちからてくる物・向かってくる物などを支え止めたり、 出された物

を取る。 

Contoh : 

(7) 母は天井からの雨漏りをバケツに受けた。 

Haha wa tenjō kara no amamori o baketsu ni uketa. 

Ibu menadah air yang bocor dari atap ke dalam ember. 

 

(8) 弘は飛んで来たボールを頭に受けた。 

Hiroshi wa ton dekita bo-ruwo atama ni uketa. 
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Hiroshi menerima bola yang terbang menuju ke arahnya dengan kepala. 

(9) 先輩の酒を盃に受ける。 

Senpai no sake wo sakazuki ni ukeru. 

Saya menerima satu sloki minuman sake miliki senior. 

 

Berdasarkan contoh pada kalimat (7), (8), dan (9) dapat disimpulkan makna 

yang dimiliki verba ukeru disini adalah menadah/menangkap 

 

2. Mengikuti atau merespon tindakan atau gerakan dari luar. 

外からの行為や働きかけに応じる 

Contoh : 

(10) 順子は友達から相談を受けた 

Junko wa tomodachi kara sōdan o uketa 

Junko mengikuti saran dari temannya. 

(11) 手術「試験／検査／取調べ／来訪」を受ける。 

Shujutsu [shiken/kensa/torishirabe/raihou] wo ukeru 

Saya mengikuti operasi (ujian/pengecekan/penelitian/ kunjungan) 

 

Berdasarkan contoh pada kalimat (10) dan (11) dapat disimpulkan makna yang 

dimiliki verba ukeru disini adalah mengikuti/merespon 

3. Menerima suatu tindakan yang berimbas pada perasaan/psikologis 

外から身心に作用・行為を加えられる。 

Contoh : 
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(12) 戦争で頭に傷を受けた。 

Sensō de atama ni kizu wo uketa. 

Kepala saya terluka karena perang. 

(13) 日本の文化は大陸文化ら大きな影響を受けた。 

Nihon no bunka wa tairiku bunkara ōkina eikyou wo uketa. 

Kebudayaan Jepang mendapatkan pengaruh besar dari kebudayaan Asia 

daratan. 

(14) 空襲「攻撃」を受ける。 

Kuushu [kogeki] wo ukeru. 

Saya mendapatkan serangan tiba-tiba. 

 

Berdasarkan contoh pada kalimat (12), (13), dan (14) dapat disimpulkan makna 

yang dimiliki verba ukeru disini adalah terkena. 

 

4. Menerima hal yang baik dari orang lain 

他から何かよい物をもらう。 

Contoh : 

(15) 青年団は市から功労賞を受けた。 

Seinen-dan wa ichi kara kōrōshō o uketa.  

Kelompok pemuda itu menerima penghargaan atas kerja kerasnya. 

(16) 父は社長から金一封を受けた。 

Chichi wa shachō kara kin'ippū o uketa. 

Ayah menerima satu amplop uang dari presiden direktur. 
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Berdasarkan contoh pada kalimat (15) dan (16) dapat disimpulkan makna yang 

dimiliki verba ukeru disini adalah menerima 

 

5. Badan/tubuh yang terkena angin, sinar, cahaya dll 

光・風などに身をさらす。 

Contoh : 

(17) 船は帆に追風を受けた。 

Fune wa ho ni oikaze o uketa 

Kapal berlayar dengan dorongan angin. 

(18) 顔に夜風を受ける。 

Kao ni yorukaze o ukeru 

Wajahku terkena hembusan angin malam. 

 

Berdasarkan contoh pada kalimat (17) dan (18) dapat disimpulkan makna yang 

dimiliki verba ukeru disini adalah menghadap 

 

6. Menerima sesuatu dari langit/dewa 

天から授けられる。  

Contoh : 

(19) 私はこのこの世偶然、生を受けたのだ。 

Watashi wa kono konoyo gūzen,-sei o uketa noda. 

Saya sungguh kebetulan bisa hidup seperti ini 

(20) 私たちは自然から恩恵「恵み」を受けている。 

Watashitachi wa shizen kara onkei `megumi' o ukete iru. 

Kita mendapatkan keberkahan dari alam 
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Berdasarkan contoh pada kalimat (19) dan (20) dapat disimpulkan makna yang 

dimiliki verba ukeru disini adalah anugerah. 

 

7. Meneruskan jejak (tingkah laku/ perbuatan yang menjadi teladan) 

跡を継ぐ。 

Contoh : 

(21) 恵子は母方の血筋を受けている。 

Keiko wa hahagata no chisuji o ukete iru. 

Keiko menuruni sifat keibuan dari ibunya. 

(22) 彼の家系は代々音楽家の地を受けている。 

Kare no kakei wa daidai ongakuka no ji o ukete iru  

Dia mewarisi bakat musik dari para leluhurnya 

 

Berdasarkan contoh pada kalimat (21) dan (22) dapat disimpulkan makna yang 

dimiliki verba ukeru disini adalah meneruskan/ mewarisi. 

 

8. Mempercayai suatu pembicaraan atau gosip 

話・うわさなどを信用する。 

Contoh : 

(23) 弟はその話を真に受けた。 

Otōto wa sono hanashi o makotoni uketa. 

Adik laki-laki saya sangat percaya akan pembicaraan itu. 

 

(24) 人の言葉を軽々しく受ける。 

Hito no kotoba o karugarushiku ukeru. 
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Mudah menerima omongan orang lain 

 

Berdasarkan contoh pada kalimat (23) dan (24) dapat disimpulkan makna yang 

dimiliki verba ukeru disini adalah mendengar 

 

9. Reputasinya yang baik diantara orang-orang 

人々の間で評判がいい。 

Contoh : 

(25) あの俳優は女性に受けている。 

Ano haiyū wa josei ni ukete iru 

Aktor itu terkenal di kalangan wanita. 

 

(26) こういうギャグは若者に受ける。 

Kouiu gyagu wa wakamono ni ukeru. 

Lelucon ini terkenal di kalangan anak muda. 

 

Berdasarkan contoh pada kalimat (25) dan (26) dapat disimpulkan makna yang 

dimiliki verba ukeru disini adalah terkenal. 

 

H.  Penelitian Terdahulu 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai verba ukeru sebagai sumber referensi. Dengan adanya 

pembahasan mengenai penelitian terdahulu ini, diharapkan dalam penelitian ini dapat 
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terlihat perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan kekurangannya dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya.  

  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 mendengar, menangkap, menampung, menjalani/mengikuti, 

mengalami, terkena, meneruskan/menggantikan, terkenal dan menghadap. 

  Penelitian milik Astri (2011) sendiri akan berbeda dengan penelitian ini, 

karena dalam penelitian Astri (2011) hanya meneliti makna verba ukeru dalam 

kalimat sedangkan dalam penelitian ini akan meneliti makna sekaligus fungsi verba 

ukeru, yang mana sumber data yang digunakan buku pelajaran yaitu Minna no 

Nihongo I dan 2. 

 Penelitian milik Elye Surya, mahasiswi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Hasanuddin (2017) yang berjudul ‘Analisis Penggunaan Polisemi Verba 

Kiru Pada Kalimat Bahasa Jepang’. Yang mana hasil dari penelitian tersebut terdapat 

sembilan makna verba kiru (切る) yang terdapat pada sumber data Asahi Shinbun 

Digital Edisi Maret 2017 - Mei 2017, yaitu: memutuskan hubungan atau ikatan 

sesuatu, membatasi sesuatu, melakukan hingga lelah dan melakukan sesuatu sampai 

akhir, menghalangi lawan dengan menempatkan batu pada papan permainan sugoroku 

dan memotong hubungan batu lawan pada permainan igo, memulai sesuatu dari awal, 

mengubah arah tujuan, lebih kecil dari angka yang ada, menyisihkan sesuatu yang 

tidak memenuhi standar, melakukan terlebih dahulu. 
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Penelitian milik Elye Surya (2017) tersebut tentu berbeda dengan penelitian 

ini, sebab pada penelitian milik Elye Surya verba yang dianalisis yaitu kiru sedangkan 

pada penelitian ini verba ukeru. Kemudian, pada penelitian ini tidak hanya 

menganalisis makna verba saja akan tetapi juga fungsinya dalam kalimat tersebut. 

Selain itu, sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini juga berbeda 

dengan yang digunakan oleh Elye (2017). 

Penelitian terakhir yang menjadi referensi dalam penelitian ini yaitu penelitian 

milik Maya Agustin (2013), mahasiswai Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian yang berjudul 

‘Analisis Verba Tsukeru Dalam Polisemi Bahasa Jepang’, yang mana hasil dari 

penelitian tersebut terdapat tujuh buah makna verba  tsukeru, yaitu 1)  membuat  

keadaan  dua  benda  menjadi  tidak  terpisahkan; 2) menyertakan suatu benda dengan 

benda lain; 3) menyertakan suatu benda ke benda lain; 4) mengfungsikan perasaan 

dan kekuatan; 5) sesuai dengan yang  lain;  6) dipakai  di  tubuh;  7) menempatkan  

pada  suatu  posisi  atau tempat. Sumber data yang digunakan adalah the nihongo  

journal dan  novel  bahasa  Jepang Kicchin. 

Perbedaan penelitian milik Agustin (2013) dengan penelitian ini terdapat pada 

subjek dan sumber data yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis 

makna dan juga fungsi verba ukeru dengan menggunakan sumber data berupa buku 

Minna no Nihongo 1 dan 2, sementara Agustin (2013) menganalisis makna tsukeru 

dengan menggunakan sumber data yaitu the nihongo  journal dan  novel  bahasa  

Jepang Kicchin. 

 

 


