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ABSTRAK 

Ayu Wulandari. Analisis Subjek Implisit Dalam Teks Bahasa Jepang. Skripsi, 

Jakarta; Jurusan Sastra Jepang. Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada, 2008. 

Skripsi ini membahas mengenai penggunaan subjek dalam teks bahasa Jepang 

Penulis ingin memahami pemakaian subjek yang implisit pada sebuah teks dalam 

bahasa Jepang. Menurut Noda Hisashi, Subjek yang implisit dapat diketahui dengan 

melihat jenis kalimat dan predikat yang menggambarkan subjek. 

Oleh karena itu, supaya pembelajar bahasa Jepang, khususnya orang Indonesia, dapat 

memahami scbuah teks yang subjeknya implisit, kita perlu memahami bagaimana 

subjek digunakan pada kalimat-kalimat dalam teks bahasa Jepang 

Setelah melakukan analisis pada beberapa kalimat, kesimpulannya adalah bahwa 

bahasa Jepang merupakan bahasa yang lebih mementingkan predikat dan buk.an 

subjek. Jadi meskipun subjek tidak diungkapkan dalam kalimat, dari predikat yang 

dalam hal ini kata kerja, kita dapat mengetahui subjek yang dimaksudkan atau dengan 

kata lain fungsi predikat dalam bahasa Jepang salah satunya adalah menunjukkan 

subjek 

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai subjek yang implisit dan hubungannya dengan kepaduan sebuah teks 

Sclain itu sedikit banyak kiranya dapat memberikan kontribusi bagi pembelajar 

bahasa Jepang. khususnya di Universitas Darma Persada 
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BAil i 

PENDAHULUAN 

[.I Latar Belakang Masala h 

Bahasa adalah alat komunikasi vital yang menghubungkan segala aspek 

kcbutuhan dalam kehidupan manusia yang terjadi sehari-hari di seluruh dunia. Selain 

itu, bahasa juga berfungsi sebagai sarana manusia untuk mencapai berbagai tujuan. 

Sebagai salah satu dari tujuh unsur kebudayaan universal, bahasa berperan sebagai 

cerminan sebuah bangsa, dan keenam unsur kebudayaan yang lain, yaitu ilmu 

pengetahuan, ekonomi, teknologi, sosial, agama, dan kesenian, juga saling 

mempengaruhi timbulnya scbuah bahasa pada setiap negara 

Karakterisitik bahasa dari suatu negara yang satu dengan negara yang lain 

tentu saja berbeda. Untuk memahami karakteristik suatu bahasa, kita perlu 

memahami aturan-aturan gramatika sebuah bahasa 

wabuchi Tadasu mengartikan gramatika sebagai aturan-aturan mengenai 

bagaimana menggunakan dan menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat 

Selain itu, aturan-aturan bagaimana menyusun beberapa bunsetsu untuk 

membuat sebuah kalimat pun disebut gramatika (lwabuchi dalam Sudjianto 

dan Ahmad Dahidi, 2004: 133) 

Salah satu karakteristik bahasa Jepang yang penulis mak sud adalah struktur 

bahasa Jepang yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jepang memiliki 



struktur pola kalimat S-0-P sedangkan bahasa Indonesia memiliki struktur pola 

kalimat S-P-O begita juga bahasa lnggris seperti contoh kalimat berikut 

(Japanese for today, 1987.58) 
Watashi wa kare rice wo tabemasu 
Saya makan nasi kare. 

Watashi (saya) sebagai subjek pada contoh kalimat di atas menduduki urutan 

pertama pada setiap kalimat. Namun,kedudukan predikat pada bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris berbeda dengan kedudukaan predikat pada bahasa Jepang, yaitu 

terletak pada akhir kalimat 

Penulis mcnyadari bahwa bagi kebanyakan pembelajar bahasa Jepang yang 

bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia atau bahasa lnggris, tidaklah mudah 

membiasakan diri dengan struktur pola kalimat tersebut, akan tetapi setiap 

mempalajari bahasa asing kita akan menemuk.an tingkat kesulitan yang sama 

Apakah kedudukan predikat pada kalimat dalam bahasa Jepang kemudian 

mempecnggaruhi keberadaan subjek? 

Perhatikan contoh wacana dan penggunaan subjek pada kalimat-kalimat dalam 

wacana berikut 
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Saya dilahirkan di desa kecil di Kyushu. Setelah lulus dari SMA saya 

dating ke Tokyo, sudah 10 tahun saya berada di Tokyo. Saat ini saya bekerja 

di sebuah toko buku. 

Pada waktu saya pulang ke kampung halaman saya berpikir saya tidak 

menyukai kehidupan di sana karena tidak ada bioskop, restoran dan 

sebagainya. Namun, akhir-akhir ini di saat saya lelah dan mcrasa kesepian, 

saya teringat birunya lagit dan hijaunya gunung di desa. Jika saya 

memejamk.an mata, maka akan terdengar suara sungai di mana saya dan 

teman-teman biasa berenang bersama. 

Musim semi tahun depan saya bermaksud berhenti dari pekerjaan saya 

dan pulang ke kampung halaman. Lalu saya bermaksud membuat tempat 

untuk anak-anak bermain dengan bebas yang bernama Yamano Gakkou." 

Di Tokyo terkumpul berbagai hal di seluruh dunia 

Berbagai hal yang ada di seluruh dunia terdapat di Tokyo, tetapi satu 

hal yang tidak ada di Tokyo, yaitu alam yang indah. Saya jadi tersadar akan 

keindahan alam, ketika tiba di Tokyo 

Setelah membaca wacana di atas kita dapat mcmahamj bahwa pokok 

pembicaraan yang diangkat adalah pengalaman watashi atau aku, schigga jelas bahwa 

J 



pada beberapa kalimat watashi merupakan subjek dari beberapa kalimat pada wacana 

tersebut di atas. 

Hal menarik yang penulis temukan dalam contoh wacana tersebut, yaitu 

subjek pada kalimat-kalimatnya diimplisitkan atau tidak tertulis. Bagaimana 

rangkaian kalimat dapat dimengerti walaupun penggunaan subjeknya bersifat 

implisit? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang kemudian timbul dan menarik hati 

penulis untuk meneliti subjek yang bersifat implisit pada wacana. 

1.2 Rurusn Masala h 

Berdasarkan penjelasan dan contoh teks yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana memahami subjck yang implisit dalam teks bahasa Jepang' 

b. Pada kondisi apa saja subjek dapat diimplisitkan pada kalimat dari teks dalam 

bahasa Jepang' 

L.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini 

adalah menunjukkan kepada pembelajar bahasa Jepang bahwa subjek pada kalimat 

dalam bahasa Jepang bersifat implisit serta menunjukkan bagaimana memahami 

subjek yang implisit pada kalimat-kalimat dalam bahasa Jepang, kemudian untuk 

mengetahui pada kondisi apa saja subjek dapat diimplisitkan pada sebuah kalimat 

tanpa mengurangi makna yang terkandung dalam kalimat tersebut 

4 



Akhirnya penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat untuk penulis dan 

semua pembelajar bahasa Jepang 

I.4 Metode Penelitian 

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu 
tujuan, misalna untuk menguji serangkaian hipotesa, dengan mempergunakan tehnik 
serta alat tertentu. Cara utama itu dipergunakan setelah penyelidikan memperhatikan 
kewajarannya ditinjau dari tujuan penelidikan serta situasi penyelidikan. (Prof. Dr 

Winamno Surakhmad, 1990: 131) 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian deskriptif, yaitu penyelidikan dengan menuturkan, meganalisis, dan 

mengklarifikasi data-data yang ada serta menetapkan hubungan dari data-data 

terse but dengan unsur-unsur lainnya 

Teknik yang penulis gunakan adalah studi literatur yaitu metode pengumpulan 

data berdasarkan studi kepustakaan yang terdiri dari data teoritis dan referensi yang 

berhubungan dengan skripsi ini 

I.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini penulis bagi dalam empat bab ang terdiri dari sub-sub bab. Adapun 

keempat bab tersebut adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, rumusan 

masalah, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB IL 

BABIHL 

BAB IV 

TIN.JAUAN UMUM SUBJEK DALAM BAHASA JEPANG 

Pada bab ini penulisan akan membahas struktur kalimat bahasa Jepang 

serta pengertian subjek 

ANALISIS 

Pada bab ini penulis akan menganalisis penggunaan subjek dalam teks 

bacaan dan jenis-jenis kalimat yang mengandung subjek bersifat 

implisit 

SIMPULAN 

Merangkum isi dari bab-bab terdahulu kemudian menarik 

simpulannya. 


