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ABSTRAK 
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PENGGUNAAN KATA JIBUN DALAM RAGAM LISAN 

BAHASA JEPANG 
 

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap penggunaan kata jibun serta 
makna dari kata pada kalimat yang menggunakan kata jibun dalam bahasa lisan 
yang diambil dari cerita gim smartphone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengenal berbagai macam makna serta penggunaan kata jibun dalam ragam lisan 
bahasa Jepang. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif untuk mengolah datanya, yaitu penelitian yang 
mendeskripsikan data-data yang didapatkan dan menyimpulkan hasil melalui 
kategori-kategori yang terbentuk melalui hasil deskripsi dan analisis data. Melalui 
hasil analisis ini, ditemukan bahwa selain sebagai saikikei, kata jibun juga dapat 
digunakan sebagai kata ganti orang yang merujuk kepada pembicara atau yang 
disebut sebagai kata ganti orang pertama, lawan bicara atau disebut sebagai kata 
ganti orang kedua ataupun orang yang tidak sedang berada dalam percakapan 
tersebut atau yang disebut sebagai kata ganti orang ketiga. Selain itu, kata jibun 
juga dapat merujuk kepada orang secara umum serta menunjukkan pola pikir atau 
budaya yang dimiliki oleh pembicara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga 
menemukan bahwa kata jibun memiliki cara penggunaan dengan makna leksikal 
yaitu kata yang merujuk kepada pembicara dan juga cara penggunaan dengan 
makna kontekstual yang dapat merujuk kepada lawan bicara, atau juga yang dapat 
merujuk kepada orang umum. 
 
Kata Kunci : Jibun, Ninshou, Saikikei 
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要旨 
 

メルシー・ リヤント 
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     日本語の話し言葉での「自分」の使い方 
 
 本研究では話し言葉を使っているスマートフォンゲームの物語で使用されている

「自分」の使い方と意味の分析を行った。本研究の目的は日本語の話し言葉で使わ

れる「自分」の色々な意味と使い方を理解するためである。本研究は定性的研究で

あり、記述的研究という方法を用いて、集めたデータをカテゴリに区別し、その結

果をもとにして結論を出す。分析の結果からは再帰形用法以外、人称として話し手

を指すこと、すなわち一人称としての使い方もあり、聞き手を指すこと、すなわち

二人称としての使い方もあって、会話以外の人を指す、すなわち三人称としての使

い方もある。他に、話し手の知識や文化を表す一般的の人を指す「自分」の使い方。

最後に「自分」は話し手を指す語彙的意味と話し手以外の人を指す文脈的意味を持

つ。 

 

キーワード：自分、人称、再帰形 
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