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ABSTRAK 

Analisis Idiom Bahasa Jepang Yang Terbentuk dani Kata Ki dalam 

Komik Tekken Chinmi Seni 1-30 Karya Maekawa Takeshi 

Rasyida Nur Ria Yatussinri 

08110064 

Sastra Jepang Sl 

Kamy~ku (idiom) adalah dua kata atau lebih yang saling bergabung dan 

memihiki sebuah arti yang sudah ditetapkan secara keseluruhan, sehingga menjadi 

suatu pengertian yang umum. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena 

sangat banyak idiom yang menggunakan nama bagian tubuh manusia dan salah 

satunya adalah kt yang mewakili ungkapan perasaan manusia 

Penelitian ini berisi tentang analisis idiom yang terbentuk dani kata ki 

dalam komik Tekken Chinmi karya Maekawa Takeshi. penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan didasarkan pada penehitian 

kepustakaan 

Hasil penelitian menyatakan bahwa idiom yang paling banyak digunakan 

dalam komik imi adalah jenis idiom verba dan antara makna leksikal pada suatu 

idiom selalu memihiki kaitan dengan makna idiomatiknya 
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BAB I 

I I Latar Belakang Masalah 

Seluk beluk bahasa dibahas dalam linguistik Salah satu tataran linguistik 

yaitu Semantik Semantik mcrupakan salah satu cabang nguistik yang mengkayi 

tentang makna dan memegang peranan pcoting, karena bahasa yang digunak an dalam 

komunikasi tidak lain hanya untuk menyampaikan suatu makna 

Salah satu objek kajian semantik yaitu makna idiom Idiom mempunyai 

peranan penting dalam komumikasi schari-hari Idiom hadir saat manusia 

berkomunikasi antara satu decngan yang lain dalam kegiatan sehari-hari, baik lisan 

maupon tuisan 

Abdul Chaer (199574) mengatakan bahwa idiom adalah satu-satuan bahasa 

(bisa berupa kata, frase, maupun kalimat) yang maknanya tidak dapat "diramalkan 

dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut 

Selain itu, Gorys Keraf (2004 109) menyatakan bahwa idiom adalah pola-pola 

struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum, biasanya 

berbentuk frase, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau secara 

gramatikal, dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama 

dengan gabungan makna unsurnya 

Ahli linguistik Jepang, Miyaji Yutaka (1982.238) dalam Kamy~ku no imi to 

ho menyatakan bahwa idiom atau kany~ku adalah 

H[IA»JLttE0 -»EI O N {R C # ,  0  

«U- A t # A < ,  RA ck±: tk4er 
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# E b » I o 2 1 7 4 8 ,  4016 # ilE 

0 3 1 7 5 .,  

"  Kany~ku wa tango no futats ij no renketsutai de atte, 
ono musubitsuki ga hikakutekikataku, zentai de kimatta 
imio mots kotoba da to iu teido no tokoro ga, ippantekina 
kyotsurtkai nt natteiru darou." 

Idiom adalah gabungan dua buah kata atau lebih yang 
mempunyai perpaduan kata-kata yang relatif sulit dan 
secara keseluruhan menjadi kata yang memiliki arti yang 
tetap, schingga menjadi suatu pengertian yang umum" 

Sesuai dengan pengertian idiom yang dinyatakan oleh Miyaji Yutaka, dapat 

disimpulkan bahwa di dalam bahasa sehari-hani orang Jepang juga menggunakan 

idiom. Karena kesehariannya yang juga menggunakan idiom dalam berbahasa, tidak 

dapat dipungkiri jika banyak pula idiom yang dijurpai pada karya-karya non ilmiah, 

seperti komik 

Komik adalah buku cerita yang sangat menarik, baik oleh anak-anak maupun 

orang dewasa. Pada beberapa tahun terakhir ini, komik didominasi oleh komik-komik 

yang berasal dari Jepang Komik yang berasal dari Jepang ini memiliki ciri khas 

tersendiri dan dalam bahasa Jepang disebut manga. Salah satu komik Jepang yang 

menarik dan terkenal di kalangan anak-anak maupun dewasa yang mengandung 

makna idiom adalah Tekken Chinmi karya Maekawa Takeshi 

Di dalam komik Tekken Chinmi karya Maekawa Takeshi banyak idiom yang 

ditemukan, seperti idiom yang terbentuk dari bagian tubuh manusia. Tidak hanya 

idiom yang terbentuk dani anggota tubuh manusia yang terdapat di dalam komik 

tersebut, idiom-idiom yang terbentuk dari suatu yang abstrak seperti idiom yang 

terbentuk dari kata ' ki yang berarti perasaan juga banyak ditemukan dalam 

komik mt 

2 
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Berikut salah satu contoh kalimat yang mengandung idiom a 'kt' dalam 

komik Tekken Chinmi karya Mackawa Takeshi 

Volume l 

% 

ti 

i 
+ L  

.  '  

n  

#J 6 [ h p  J  

kenset no akashi de aru hokuro wa a#ala ga 
Ano shounen doumo kt mi kakaru " 

' perasaan, hp = tergantung 

Tergantung pada perasaan = menjadi beban (pikiran) 

Sehingga kalimat tersebut memiliki arti 

Walaupun tidak ada tahi lalatnya, anak itu menjadi beban pikiranku 

Sebatas pengetahuan yang penulis ketahui bahwa, orang Jepang sangat 

menghormati perasaan lawan bicaranya dan sangat menjaga etika mereka dalam 

berinteraksi dengan orang yang dihadapinya Hal ini terjadi karena adanya pengamuh 

dari budaya bangsa Jepang tu sendiri yang sangat menjaga perasaan orang lain saat 

berkomunikasi, sehingga dari budaya tersebut muncullah idiom dalam bahasa Jepang 

yang berkaitan dengan perasaan 

Dengan melihat budaya bangsa Jcpang yang sangat menghargai dan menjaga 

perasaan orang lain saat berkomumikasi, maka penulis merasa sangat tertarik untuk 
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membahas makna idiom yang berhubungan dengan peasaan sebagai sesuatu yang 

abstrak atau tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan maknanya oleh penguna 

bahasa tersebut 

1. Perumsan Masalah 

Masalah idiom khususnya dalam bahasa Jepang sampai saat ini sudah cukup 

banyak dibicarakan Sampai sekarang masalah ini masih terus dipertanyakan oleh 

kalangan awam, juga kalangan ahhi bahasa Jika berbicara tentang idiom kita akan 

segera bertanya tentang pengertian idiom sebenarnya agar segera dapat mengetahui 

arti dari idiom baik dalam kata maupun dalam kalimat lntuk mengetahui makna 

sebuah idiom, setiap orang harus mempelajarinya sebagar scorang penutur asli dan 

tidak hanya melalui makna dari kata-kata yang membentuknva 

Oleh scbab itu, maka diajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan 

Sebagai berikut 

Idiom apa sajakah yang terbentuk dani kata perasaan ki dalam komik 

Fekken Chin 

2 Makna apa saja yang ditimbulkan akibat proses gramatikal pada idiom bahasa 

Jepang yang terbentuk dani kata pcrasaan « ki dalam komik tersebut 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan dari masalah yang ada, perlu dibuat batasan permasalahan Hal 

ni ditujukan agar pembahasannya tidak terlalu luas, schingga objek pembahasan 

dapat lebih diperjelas. Mengingat banyaknya jumlah idiom dalam bahasa Jepang yang 

umumnya terbentuk dari anggota tubuh manusia, maka penulis membatasi 

pembahasan dengan hanya membahas idiom bahasa Jepang yang terbentuk dani kata 
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2) Mengetahui bagaimana makna yang ditimbulkan akibat proses gramatik.al 

pada idiom bahasa Jepang yang terbentuk kata a hr (perasaan) dalam 

komik Tekken Chinni karya Maekawa Takeshi 

1.5Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif 

Metode deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan keadaan atau 

objck penelitian yang dilakukan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya dan dipakai untuk memecahkan masalah dengan 

cara mengumpulkan menyusun, mengklasifikasikan, mengkaji dan menginter 

pretasikan data Selain itu, Metode kepustakaan juga dilakukan untuk dapat mencari 

dan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data tulisan. Dalam hal ini 

penulis mengumpulkan data dari buku yang berhubungan dengan idiom bahasa 

Jepang Sejalan dengan pengumpulan data, semua data yang terkumpul diolah 

sedemikian rupa, sehingga dalam penyusunan skripsi ini akan dicapai apa yang akan 

direneanakan. Jadi dengan metode kepustakaan, metode deskriptif serta teknik 

pengumpulan dan pengolahan data, penulis mencoba untuk menyclesaikan skripsi 

tentang idiom bahasa Jepang yang terbentuk dari kata ' 'k 

1,7Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

I) Untuk menambah pengetahuan tentang idiom bahasa Jepang 

khususnya yang terbentuk dari kata i (perasaan) 
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2) Untuk memberikan informasi tentang makna yang itimbulkan 

akibat proses gramatikal pada idiom bahasa Jepang yang terbentuk 

dani kata 'a k (perasaan) 

3) Sebagai referensi pengetahuan baik bagi orang yang membacanya 

maupun penulis pribadi khususnya dalam disiplin ilmu Sastra dan 
Bahasa Jepang 

1.8 Sistematika Penyajian 

erdasarkan manfaat penelitian di alas, sistematika penyapan kripsi ii 

disusun sebagai berikut 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika penyajian 

TINJAUAN UMUM TENTANG IDIOM DAN MAKNA 

KT 

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang pengertian idiot 

jenis idiom, makna dari kata ' k dan menjelaskan tentane 

penilaian Bangsa Jepang terhadap perasaan" 

ANALISIS MAKNA IDIOM BAHASA JEPANG YANG 

TERBENTUK DARI KATA SK KT DALAM KOMIK 

TEKKEN CHINMT KARYA MAEKAWA TAKESHT 

Pada bab ini penulis akan menjabarkan idiom seperti apa saja 

yang terbentuk dari kata kt yang terdapat dalam kon; 
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BAB IV 

Tekken Chinmi, menjabarkan makna yang ditimbulkan akibat 

proses gramatikal pada idiom bahasa Jopang yang terbentuk 

dari kata k 

PENUTUP 

Pada Bab imi merupa#an penutup yang berupa kesimpulan dar 

analisis yang sudah dijclaskan pada bab scbelumnya 
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