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ABSTRAK 

 

Analisis Kanyouku yang Terbentuk dari Kanji 頭 ‘Atama’ 

Dalam Surat Kabar Berdasarkan Jenis Makna. 

 

Nama : Nisa Fauziyah 

NIM : 2015110179 

Program Studi : S1 Sastra Jepang 

 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap kanyouku yang terbentuk dari 

kanji 頭  ‘atama’ dalam surat kabar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan dan makna berdasarkan teori Inoue Muneo dari kanyouku 

yang terbentuk dari kanji頭 ‘atama’ dalam surat kabar. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Dari hasil 

penelitian didapatkan bahwa penggunaan kanyouku yang terbentuk dari kanji頭 

‘atama’ dalam surat kabar tergolong minim dan banyak digunakan untuk 

mengekspresikan makna ke-3, yaitu kanyouku yang menyatakan perbuatan, 

aktivitas, dan aksi. 

 

 

Kata kunci: Kanyouku, idiom bahasa Jepang, atama, kepala, jenis makna, 

linguistik, BCCWJ. 
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概要 

 

新聞で「頭」の漢字で形成された慣用句に対して、 

意味の種類理論で分析。 

 

名前 ： ニサ．ファウズィヤー 

学生番号 ： 2015110179 

学部 ： 日本語学科 

 

本研究では、新聞で「頭」 の漢字で形成された慣用句に対して分析を

行った。本研究の目的は、新聞で「頭」 の漢字で形成された慣用句の使

用と井上宗雄理論で意味を分かるためである。本研究は、質的研究であり、

文献調査という方法を用いた。分析の結果から新聞で 「頭」 の漢字で形

成された慣用句の使用は少しだけがあり、それは行為、動作、行動を表す

慣用句という３つ目意味の種類をよく使って表現しているということが分

った。 

 

 

キーワード ： 慣用句、頭、意味の種類、言語学、BCCWJ. 
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