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ABSTRAK 

ANALISIS HUBUNGAN SIMBOL, KONSEP, SERTA ACUAN DALAM 

KOTOWAZA BAHASA JEPANG YANG MEMILIKI MAKNA TERKAIT 

DENGAN SIFAT MANUSIA 

LIVIA KURNIA WAN 

Kotowaza atau peribahasa banyak terdapat dalam bahasa Jepang. Skripsi ini 
menganalisis tentang hubungan simbol, konsep, serta acuan dalam kotowaza 
bahasa Jepang yang memiliki makna terkait dengan sifat manusia dengan 
menggunakan teori Richard dan Ogden! serta teori Ikegami. Data yang 
dipergunakan diambil dari buku Koji Kotowaza Shinjilen yang terbit pada tahun 
199 1 .  dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa defisini dari kotowaza atau 
peribahasa adalah kata-kata atau kalimat pendek yang mengandung arti nasihat, 
pcringatan, kritikan, petuah, pengajaran, sindiran yang tclah ada sejak zaman 
dahulu kala. Dengan pemakaian kotowaza atau peribahasa, dapat menimbulkan 
makna baru yang berbeda dari makna kata-kata pembentuknya dan dapat 
memperkaya ragam bahasa bagi pembelajar asing. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

t.t Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan ide, gagasan, 

pendapat, serta perasaan kepada orang lain. Seringkali penyampaian suatu maksud 

tertentu disampaikan secara tak langsung dan rnenggunakan kalirnat yang bersifat 

simbolik. Banyak pertimbangan yang menyebabkan penyampaian maksud secara 

tak langsung, misalnya menghindari ketersinggungan seseorang dengan adanya 

ujaran tertentu, ada pula yang berpendapat bahwa ungkapan tersebut lebih tepat 

dan terarah. 

Tak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Jepang pun terkenal 

dengan tutur bahasa yang sopan dan santun, serta cenderung menggunakan 

ungkapan yang tak langsung dan bermakna mendalam. 

Keberadaan peribahasa atau ungkapan dalam suatu bahasa sangat 

dipengaruhi oleh pola pikir dan budaya dari masing-masing pernakai bahasa 

tersebut. Baik dalam bahasa Jepang maupun dalam bahasa Indonesia, jurnlah 

peribahasa cukup banyak dan dibangun dari berbagai macam unsur, seperti alam, 

hewan, anggota tubuh manusia, dan sebagainya. Unsur-unsur tersebut 

mengandung beragam makna, sebagai contoh : 

"Me kuso hana kuso wo warau" 

Arti kalimat : kotoran mata menertawakan kotoran hidung 

Makna kiasan : orang yang suka melihat kesalahan orang lain, padahal diri sendiri 
juga sering melakukan kesalahan. 
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Dilihat dari contoh kotowaza bahasa Jepang diatas, kesalahan atau 

keburukan manusia diibaratkan sebagai kotoran mata dan kotoran hidung, dimana 

mata serta hidung merupakan anggota tubuh manusia. 

Dalam penelitian ini, penulis memilih kotowaza bahasa Jepang yang 

mcmiliki makna terkait dengan karakter manusia, karena karakter setiap individu 

manusia berbeda. Sebagai contoh, ada pribadi yang bersifat pemarah, pemalu, 

pendiam, sombong, baik hati, dan sebagainya. Penulis tertarik untuk mencari tahu 

serta memahami simbol-simbol yang melambangkan karakter manusia dengan 

menggunakan teori segitiga kembar makna. 

Oleh karena itu, judul penclitian skripsi ini adalah "Analisis Hubungan 

Simbol, Konsep, Serta Acuan Dalam Kotowaza Bahasa Jepang Yang Memiliki 

Makna Terkait Dengan Sifat Manusia" 

1.2 Gagasan ldentifikasi Masalah 

Setiap negara memiliki bahasa serta kebudayaan yang berbeda, termasuk 

Jepang dengan Indonesia. Kesamaan antara negara Jepang dengan negara 

Indonesia adalah penggunaan bahasa yang sopan serta penyampaian maksud 

secara tidak langsung. Kedua hat ini dilakukan, mungkin untuk menghindari 

ketersinggungan terhadap lawan bicara karena penyampaian yang kurang sopan. 

Oleh karena itu, kedua negara ini menggunakan peribahasa ( dalam bahasa 

Indonesia) atau kotowaza (dalam bahasa Jepang) dalam berkomunikasi. 

Terkait dengan hat diatas, peribahasa atau kotowaza berhubungan dengan 

manusia, namun banyak peribahasa (kotowaza) yang menggunakan simbol- 

simbol untuk menggambarkan sifat atau karakter manusia, seperti hewan, alam, 

anggota tubuh manusia itu sendiri, dan lain sebagainya. Apa sajakah simbol 

simbol yang digunakan dalam kotowaza bahasa Jepang? Dan apa pula hubungan 

antara simbol, konsep, serta acuan pada kotowaza dengan makna yang terkait 

dengan karakter manusia? Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian 
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mengenai peribahasa (kotowaza) yang memiliki makna terkait dengan karakter 

manus1a. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas pembahasannya, 

penelitian ini difokuskan pada kotowaza bahasa Jepang, dimana kotowaza tersebut 

memiliki makna terkait dengan karakter manusia. Penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data mengenai kotowaza bahasa Jepang yang mengandung 

makna terkait dengan karakter manusia pada buku yang berjudul Koji Kotowaza 

Shinjiten, lalu menganalisis hubungan simbol, konsep, serta acuan dan makna 

pada kotowaza tersebut dengan menggunakan metode segitiga makna kembar 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, banyak hal yang 

menarik untuk diteliti dalam pemakaian kotowaza. Oleh karena itu, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

I .  Apakah kotowaza atau peribahasa itu? 

2. Simbol apa saja yang digunakan pada kotowaza bahasa Jepang yang 

mengandung makna terkait dengan karakter manusia? 

3 .  Konsep seperti apa saja yang digunakan pada kotowaza bahasa Jepang 

yang mengandung makna terkait dengan karakter manusia? 

4. Hubungan yang seperti apa antara simbol, konsep, serta acuan dalam 

kotowaza Bahasa Jepang yang memiliki makna terkait dengan karakter 

manusia? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

I . Memahami arti peribahasa atau kotowaza itu sendiri, 

2. Memahami simbol, konsep, serta acuan yang terkandung dalam kotowaza 

bahasa Jepang yang mengandung makna berkaitan dengan sifat manusia, 

3. Memahami hubungan antara simbol, konsep, serta acuan terhadap 

kotowaza bahasa Jepang yang memiliki makna berkaitan dengan sifat 

manusia dengan menggunakan teori segitiga kembar. 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian bahasa bertujuan mengumpulkan dan mengkaji data serta 

mempelajari fenomena-fenomena kebahasaan Dalam penelitian kebahasaan, 

digunakan berbagai metode yang sesuai dengan objek yang diteliti 

Djajasudarma (1993 : I)  mengatakan bahwa metode adalah cara yang 

teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, cara kerja yang bersistcm 

untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode 

yang mengutamakan pengumpulan buku-buku sebagai sumber data yang 

membahas tentang peribahasa. Kemudian, kata-kata yang terkumpul 

tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, 

yaitu berupa gambaran ciri-ciri data secara akurat sesuai dengan sifat 

alamiah itu sendiri (Djajasudarma 1993: 15). Selain itu, data-data yang 

bersifat umum ditarik suatu kesimpulan ke hal yang bersifat khusus atau 

disebut juga dengan metode deduktif. Dalam pengumpulan data, penulis 

menggunakan tek.nik transkripsi dan terjemahan, yaitu teknik yang 
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dipergunakan untuk mcncatat data Bahasa Jepang dan menerjemahkannya ke 

dalam Bahasa Indonesia. 

I. 7 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

I .  Bagi pembelajar Bahasa Jepang diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengetahui serta memahami secara terperinci makna serta simbol 

kotowaza Bahasa Jepang dan peribahasa Bahasa Indonesia berkaitan 

dengan karakter manusia, 

2. Dapat menambah kosakata bagi pembelajar Bahasa Jepang dalam 

berbicara maupun menulis sehingga dapat menggunakan ungkapan yang 

tepat, 

3 .  Dapat menjadi masukan bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang 

kotowaza Bahasa Jepang lebih mendalam di masa yang akan datang. 

1.8 Sistematika Penyusunan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab. Adapun pokok-pokok bahasan 

yang akan diuraikan dalam bab-bab tersebut adalah sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, gagasan 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penyusunan skripsi. 

BAB II Landasan teori 

5 



Dalam bab ini memuat uraian mengenai definisi dari peribahasa dan 

kotowaza I b y , t eo ri  makna, jenis makna, teori semantik, teori 

segitiga makna, serta pengertian simbol, konsep dan acuan 

BAB 1 1 1  Analisa masalah 

Bab ini berisi tentang pengumpulan dan analisis data untuk membahas 

semua hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh 

BAB IV Kesimpulan 

Pada bab ini disamping berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian 

skripsi, juga dimasukkan pendapat penulis sendiri mengenai isi pokok 

skripsi 
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