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PERBANDINGAN KONSTRUKSI FRASA 

BAHASA JEPANG DAN BAHASA INDONESIA 

SERTA IMPLIKASINYA PADA PENGAJARAN  

DOKKAI DAN HON’YAKU 
 

Orestis Soidi 

 
Abstrak 

Berdasarkan karakteristik strukturnya bahasa-bahasa di dunia 

dibedakan atas tipe VO dan tipe OV. Karakteristik ini nampak dalam 

berbagai konstruksi bahasa termaksuk konstruksi frasa nominal. 

Konstruksi frasa nominal bahasa Indonesia yang bertipe VO dan 

bahasa Jepang yang bertipe OV ternyata merupakan cerminan satu 

sama lain. Perbandingan ini dapat dimanfaatkan dalam pengajaran 

Dokkai dan Hon’yaku demi membantu mahasiswa dalam memahami 

teks bahasa Jepang secara lebih baik dan menerjemahkannya ke 

dalam bahasa Indonesia. 

 

Kata kunci: frasa nominal, tipe VO, tipe OV, cerminan, DM, 

MD, pembatas, penguasa   

 
1  PENDAHULUAN 

Suatu ujaran dalam bahasa mana pun terdiri dari kumpulan kata 

yang tersusun dalam suatu konstruksi yang teratur. Konstruksi tersebut 

dapat bersifat predikatif maupun non predikatif atau atributif. 

Konstruksi yang pertama merupakan konstruksi klausa sedangkan 

konstruksi yang kedua merupakan konstruksi frasa. Kedua konstruksi 

ini memperlihatkan memiliki karakteristik sesuai dengan tipe suatu 

bahasa. 

Pengelompokan bahasa-bahasa di dunia menurut tipe bahasa 

dibedakan atas tipologi genetis dan tipologi struktural. Tipologi genetis 

mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia menurut kesatuan asal-

usulnya seperti rumpun bahasa Indo-german di Eropa atau rumpun 

bahasa Austronesia di Asia. Sebaliknya tipologi struktural 

mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia berdasarkan ciri-ciri 

strukturalnya seperti susunan beruntun dan penonjolan (prominensi) 

subyek atau topik. Menurut tipologi struktural berdasarkan susunan 

beruntun terdapat bahasa tipe VO (verba-obyek) yang meletakkan 

obyek sesudah verba dalam susunan beruntunnya. Sebaliknya bahasa 
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tipe OV (obyek-verba) meletakkan obyek medahului verbanya.  

Ciri-ciri struktural seperti ini tidak hanya berlaku pada 

konstruksi klausa yaitu urutan verba dan obyek, tetapi berlaku juga 

pada konstruksi frasa. Jadi terdapat keselarasan struktural antara 

konstruksi klausa dan frasa. Bila pada tipe bahasa VO, verba atau 

predikat mendahului obyek maka pada konstruksi frasa daripada 

bahasa tersebut unsur inti atau penguasa mendahului unsur bukan inti 

atau pembatas. Sebaliknya pada bahasa tipe OV di mana obyek 

mendahului verba atau predikat, unsur bukan-inti atau pembatas 

daripada suatu frasa mendahului unsur inti atau penguasa. 

Ciri-ciri lain yang berkaitan dengan tipologi ini ialah misalnya 

unsur-unsur penegas verbal yang disimbolkan dengan “Q” selalu 

tempatnya berseberangan dengan O dan bersama dengan O mengapit V, 

sehingga urutan yang diperoleh ialah QVO dan OVQ. Dalam struktur 

komparatif, penanda komparatif pada ajektiva yang bersangkutan 

terdapat di sebelah berseberangan dengan konstituen pembaku, yaitu di 

sebelah kiri misalnya dalam bahasa Indonesia kata lebih dalam frasa 

lebih tinggi daripada kakaknya terletak berseberangan dengan 

konstituen pembaku ‘kakaknya’. Dalam bahasa tipe VO terdapat 

pronomina relatif, sebaliknya pada bahasa tipe OV tidak terdapat 

pronomina relatif (Verhaar, 1980:35) 

Berdasarkan studi mengenai tipologi struktural berdasarkan 

susunan beruntun diketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan 

bahasa tipe VO yang konsisten, sedangkan bahasa Jepang merupakan 

bahasa tipe OV yang konsisten. Jadi struktur bahasa Indonesia 

merupakan cerminan daripada struktur bahasa Jepang, seperti terlihat 

pada contoh-contoh berikut. 

 

Makan  nasi  ご飯を 食べる 

 

Tidak  makan  nasi ご飯を 食べ ない 

 

Ingin  makan  nasi ご飯を 食べ たい 
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Lebih sulit  daripada bahasa Indonesia インドネシア語 より 難

しい 

 

Pemandangan  yang  indah きれいな 景色 

 

Cerminan tersebut dapat digambarkan seperti diagram berikut 

 

BAHASA INDONESIA BAHASA JEPANG 

 

  

INTI  BUKAN-INTI BUKAN-INTI INTI 
 

  

 

 

2 PENGERTIAN FRASA 

Kridalaksana memberikan definisi frasa sebagai “gabungan dua 

kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif” (Kridalaksana, 1984:). 

Yang perlu dipertegas ialah apa yang dimaksud dengan bersifat “tidak 

predikatif”. Hubungan predikatif mensyaratkan adanya komponen 

subyek dan predikat yang saling terikat oleh suatu ikatan sintaktis, 

artinya terdapat sebuah subyek dan sesuatu dikatakan pada predikat 

mengenai subyek itu, entah itu tindakan yang dilakukan oleh subyek, 

atau tindakan yang dialaminya atau keadaan, sifat, pekerjaan atau jenis 

kelaminnya.  

Hubungan antara unsur-unsur dalam sebuah frasa dikatakan 

tidak bersifat predikatif, berarti tidak terdapat hubungan subyek - 

predikat di antara unsur-unsur pembentuknya. Misalnya, dalam bahasa 

Indonesia terdapat perbedaan antara gabungan kata “pohon itu tinggi” 

dan “pohon tinggi itu” atau “pohon yang tinggi itu”. Gabungan kata 

“pohon itu tinggi” merupakan suatu konstruktsi yang bersifat 

predikatif. Kelompok kata “pohon itu” dan kata “tinggi” merupakan 
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dua kelompok kata yang terpisah. Pemisahan itu ditandai oleh kata 

ganti penunjuk “itu”. (Kata ganti penunjuk dalam bahasa Indonesia 

selalu ditempatkan pada bagian akhir suatu kelompok kata, sehingga 

dapat dipakai sebagai petunjuk adanya dua kelompok kata yang 

berlainan). Karena merupakan dua kelompok kata yang berlainan, 

maka kedua kelompok kata ini mengisi fungsi sintaksis yang berlainan 

pula yaitu “pohon itu” memiliki fungsi subyek dan “tinggi” memiliki 

fungsi predikat. 

Sebaliknya gabungan kata “pohon tinggi itu” atau “pohon 

yang tinggi itu” merupakan suatu kelompok kata saja. Hal ini 

ditunjukkan oleh penempatan kata penunjuk “itu” pada akhir 

kelompok kata tersebut. Gabungan kata-kata ini secara bersama-sama 

hanya dapat mengisi satu fungsi sintaksis saja misalnya subyek atau 

obyek. Misalnya dalam kalimat “Pohon yang tinggi itu bergoyang-

goyang ditiup angin”, “pohon yang tinggi itu”  berfungsi sebagai 

subyek. Atau dalam kalimat “Paman menebang pohon yang tinggi itu”, 

“pohon yang tinggi itu” berfungsi sebagai obyek. 

 

3 PERBANDINGAN KONSTRUKSI FRASA NOMINAL 

BAHASA JEPANG DAN BAHASA INDONESIA 

Konstruksi frasa terdiri dari dua unsur yaitu unsur inti dan 

unsur bukan inti atau yang disebut juga dengan istilah penguasa dan 

pembatas. Istilah yang dulu sering dipakai yaitu unsur Yang 

Menerangkan (M) dan unsur Yang Diterangkan (D). Istilah ini 

digunakan pertama kali oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Beliau 

menggunakan istilah ini karena melihat hubungan semantis antara 

kedua unsur pembentuk frasa tersebut. 

Sebagai bahasa tipe OV, bahasa Jepang menempatkan unsur inti 

di belakang unsur bukan-inti. Begitu pula dalam konstruksi frasa 

nominal bahasa Jepang, unsur inti terletak di belakang unsur bukan-inti. 

Frasa nominal ialah frasa yang unsur inti (penguasa)-nya ialah nomina 

atau kata benda. Sedangkan unsur bukan inti (pembatas) dapat terdiri 

dari ajektiva, verba, nomina atau bahkan suatu klausa. Dengan 

demikian konstruksi frasa nominal bahasa Jepang dapat digambarkan 

sebagai berikut ini : 
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N O M I N A 

A J E K T I V A 

V E R B A 

K L A U S A 

 

 

 

 

 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas ciri daripada bahasa 

OV yaitu absennya pronomina relatif yang berfungsi untuk 

menggabungkan penguasa dan pembatas dalam suatu frasa nominal. 

Dengan demikian konstruksi frasa nominal dalam bahasa Jepang hanya 

menempatkan konstituen pembatas berdampingan dengan konstituen 

pembatas tanpa kata perekat seperti who, whom, which atau that dalam 

bahasa Inggeris, yang, tempat, ketika yang digunakan untuk 

menghubungkan konstiuen penguasa dan konstituen pembatas dalam 

suatu frasa nominal, bila pembatasnya berupa ajektiva, verba atau 

klausa. Sebaliknya bila pembatasnya berupa nomina, digunakan 

perekat berupa partikel no, sedangkan pada bahasa Indonesia pada 

beberapa konstruksi tidak digunakan kata perekat apa pun, misalnya 

dalam konstruksi frasa posesif seperti buku saya. 

Soidi (2003) membuat padanan frasa nominal bahasa Jepang 

dan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 

(Lambang-lambang yang dipakai dalam daftar berikut ini ialah: 

N = Nomina/Kata benda (Angka 1,2,3 dst menunjukkan Nomina 

yang berbeda.) 

A = Ajektiva/Kata sifat; V= Verba  dan  Kl = Klausa) 

BAHASA INDONESIA BAHASA JEPANG 

1) N1 + N2   N2の N1 

 Ali, kawan saya,...   友人のアリさん 

 Dalam bahasa Indonesia frasa nominal ini dikenal dengan nama 

aposisi. 

2) N1 + N2   N2の N1 

 Buku saya   私の本 

 Frasa ini menjelaskan hubungan posesif, yaitu N2 sebagai pemilik 

dan N1 sebagai milik. 

P E M B A T A S P E N G U A S A 

 

N O M I N A 
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Berikut ini adalah frasa yang menjelaskan hubungan atributif. 

3) N1 + N2   N2の N1 

 Buku Bahasa Jepang   日本語の本 

4) N1 di N2   N2の N1 

 a) N1 di atas N2   a) N2の上の N1 

  buku di atas meja    机の上の本 

 b) N1 di bawah N2   b) N2の上の N1 

  bangku di bawah pohon    木の下のベンチ 

 c) N1 di samping N2   c) N2の上の N1 

  halaman di samping sekolah    学校の隣の庭園 

 d) N1 di atas N2   d) N2の上の N1 

  buku di atas meja    机の上の本 

5) N1 di N2   N2での N1 

 pengalaman di Jepang   日本での経験 

6) N1 dari N2   N2からの N1 

 tamu dari Jakarta   ジャカルタからの客 

7) N1 sampai N2   N2までの N1 

 siaran sampai bulan ini   今月までの放送 

8) N1 dengan N2   N2との N1 

 pergaulan dengan orang asing   外国人との交流 

9) N1 melawan N2   N2との N1 

 perjuangan melawan penyakit   病気との戦い 

10) N + A  atau  N yang A   A-い/A-な + N 

 buku baru   新しい本 
 aktor yang terkenal   有名な俳優 

11) N yang V   V-る/V-ない + N 

 orang yang (akan) datang   来る人 
 anak yang tidak belajar   勉強しない子 
 orang yang sedang makan   食べている人 
 orang yang sudah makan   食べた人 

12) N (yang/tempat) + Kl   Kl + N 

 Novel yang sedang saya baca   私が読んでいる小説 
 ruang tempat anak-anak 

berlatih menari 

  子供たちが踊りの練習をす

る部屋 
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 hari ketika ayah pulang   お父さんが帰ってくる日 
 anak kepada siapa guru 

memberikan hadiah 

  先生がプレゼントをあげた

子 
 

Sebagaimana terlihat dari frasa nominal di atas, struktur frasa 

nominal bahasa Indonesia dan frasa nominal bahasa Jepang 

memperlihatkan struktur yang berlainan. Dalam bahasa Indonesia 

unsur inti (D) mendahului unsur bukan-inti (M). Sebaliknya pada frasa 

nominal bahasa Jepang unsur bukan-inti (M)-lah yang mendahului 

unsur inti (D). Struktur frasa bahasa Indonesia dan bahasa Jepang dapat 

dikatakan merupakan cerminan (gambaran dalam cermin) satu 

terhadap yang lainnya. Itu artinya bahwa bila dituliskan struktur frasa 

bahasa Indonesia lalu disampingnya ditempatkan sebuah cermin, maka 

dalam bayangan cermin itu akan terlihat struktur frasa nominal bahasa 

Jepang.  

Hal itu dapat digambarkan sebagai berikut ini : 

 

 

M D D   M bayangan  

dalam cermin 

        

 

frasa nominal cermin frasa nominal 

bahasa Jepang   bahasa Indonesia 

Ciri lain yang membedakan frasa nominal bahasa tipe VO dan 

bahasa tipe OV adalah arah daripada “perluasan” suatu frasa. Frasa 

nominal bahasa tipe VO mengalami “perluasan ke kanan” sedangkan 

frasa nominal bahasa tipe OV mengalami “perluasan ke kiri”. 

Maksudnya bila konstituen pembatasnya lebih daripada satu kata saja 

maka pada bahasa tipe VO kata-kata yang ditambahkan akan 

diletakkan di sebelah kanan atau sesudah kata yang sudah ada. 

Sebaliknya pada bahasa tipe OV kata-kata yang ditambahkan tersebut 

diletakkan di sebelah kiri atau sebelum kata-kata yang sudah ada. 

Misalnya dalam bahasa Indonesia bila pada frasa “ruang guru” 

ditambahkan “Bahasa Inggeris” maka bahasa Inggeris ditempatkan di 

sebelah kanan atau sesudah “guru”. Atau bila “teman saya” 

ditambahkan pada frasa “bahasa Inggeris” maka tempatnya adalah di 
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sebelah kanan kata “bahasa Inggeris” tersebut. 

Ruang guru    Ruang guru bahasa Inggeris   Ruang guru bahasa 

Inggeris teman saya 

Sebaliknya dalam bahasa Jepang kata 英語の先生 (guru bahasa 

Inggeris) ditempatkan disebelah kiri  部屋 (ruang) dan kata 私の友

だち (teman saya)disebelah kiri 英語の先生 seperti berikut 

先生の部屋  英語の先生の部屋  私の友だちの英語の先生の

部屋  
(Alfonso, 1992: 77) 

Begitu pula bila pembatasnya terdiri dari verba yang diperluas 

menjadi klausa maka perluasannya terjadi ke arah kanan dalam bahasa 

Indonesia dan ke arah kiri dalam bahasa Jepang. 

 

PENGUASA PEMBATAS 

Mobil  

Mobil  yang dibeli 

Mobil  yang dibeli kemarin 

Mobil  yang dibeli kemarin di Manado 

Mobil  yang dibeli kemarin di Manado oleh ayah 

 
PEMBATAS PENGUASA 

 車 

買った 車 

きのう買った 車 

マナドできのう買った 車 

父がマナドできのう買った 車 

 
4 IMPLIKASI PADA PENGAJARAN DOKKAI DAN 

HON’YAKU IDENTIFIKASI FRASA NOMINAL DALAM 

BAHASA JEPANG 

4.1 Identifikasi Frasa Nominal Bahasa Jepang 

Identifikasi suatu frasa nominal dalam bahasa Jepang dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan konstruksi frasa seperti telah 

dikemukakan di atas. Tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan 

ialah mengidentifikasi nomina atau kata benda. Hal ini dilakukan 

karena yang menjadi unsur inti suatu frasa nominal ialah nomina.  

Adapun untuk mengidentifikasi nomina dalam suatu klausa/ 
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kalimat bahasa Jepang, dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut : 

a) Menemukan partikel-partikel seperti は、が、と、で、に. Kata 

di depan partikel tersebut sangat mungkin adalah nomina.  

b) Tetapi, mungkin saja terjadi bahwa di depan partikel は terdapat 

verba dalam bentuk -て seperti 話してはいけません. 

c) Juga partikel は dapat didahului oleh partikel lainnya seperti で、

から、と、に . Bila demikian, maka perlu dilihat kata yang 

mendahului partikel-partikel ini. Kata-kata ini sangat mungkin 

adalah nomina. 

d) Bila di depan partikel は terdapat kata yang berakhir dengan bunyi 

く, maka perlu diperiksa dengan menggunakan kamus, apakah kata 

itu bukan ajektiva -い dalam bentuk く. Misalnya dalam ujaran 寒

くはありません kata yang mendahului partikel は adalah 寒く 

yang merupakan bentuk く dari ajektiva 寒い. 

e) Selain partikel は, partikel が pun dapat didahului oleh kata yang 

bukan nomina. が yang merupakan partikel penghubung (接続助

詞） didahului oleh predikat daripada salah satu klausa yang 

dihubungkannya. Predikat tersebut dapat berupa verba, nomina 

atau ajektiva. Bilamana kelas kata daripada kata yang mendahului 

が  ini tidak jelas, maka kelas kata tersebut dapat diidentifikasi 

dengan menggunakan kamus.  

Salah satu patokan yang dapat dipakai dalam mengenali kelas kata, 

khususnya verba dan ajektiva, ialah dengan melihat bunyi akhir 

dari pada kata tersebut.  

1) Bila kata itu bunyi akhirnya adalah U, TSU, RU, BU, NU, MU, 

KU, GU, SU, MASU, TAI yang ditulis dalam hiragana, maka 

mungkin sekali kata itu adalah verba. 

2) Bila kata itu bunyi akhirnya adalah MASEN dan NAI yang 

ditulis dalam hiragana, maka mungkin sekali kata di depannya 

adalah verba atau ajektiva dalam bentuk negatif. 

3) Bila kata itu berbunyi akhir DA, DATTA yang ditulis dalam 

hiragana, maka kata itu mungkin sebuah nomina atau ajektiva -

な. 

4) Bila kata itu berbunyi akhir TTA, KATTA yang ditulis dalam 

hiragana maka kata itu mungkin sebuah nomina atau ajektiva -

い. 
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f) Nomina dapat menjadi predikat, sehingga perlu pula dicek apakah 

sebuah predikat itu terdiri dari nomina. Pengecekan apakah suatu 

predikat itu terdiri daripada nomina, dapat dilakukan melalui 

langkah-langkah seperti berikut : 

1) Memeriksa apakah predikat itu berakhir dengan だ、である、

であります  atau でございます . Bila predikatnya diakhiri 

dengan だ, maka kata yang mendahuluinya dicek apakah itu 

sebuah nomina, ajektiva, sebuah partikel seperti ばかり atau だ

け , ataukah 助動詞 . Pengecekan dapat dilakukan dengan 

menggunakan sebuah kamus.  

(1) 僕は学生だ。（名詞） 

(2) 小動物の 飼育箱を作ることは、彼の数少ない特技の

中の一つだ。（名詞 / 数詞） 

(3) 夕日が真っ赤だ。（形容動詞） 

(4) 母も時々キャベツを入れたりしていたようだ。（助動

詞） 

(5) 後はヒナがかえるのを待つだけである。（助詞） 

2) Memeriksa apakah predikat itu berakhir dengan なのだ、 な

のである . Bila predikatnya berakhir seperti ini, maka kata 

yang mendahuluinya dicek apakah itu sebuah nomina, ajektiva, 

sebuah partikel seperti ばかり atau だけ, ataukah 助動詞. 

Pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah 

kamus.  

(6) この辺りはとても静かなのだ。 

(7) とにかく底知らぬ実力を感じさせる蛙なのである。 

Sesudah nomina diidentifikasi, upaya identifikasi frasa nominal itu 

dilakukan dengan berpedoman pada bentuk-bentuk frasa sebagaimana 

sudah dikemukakan sebelumnya. Pedoman itu dapat dinyatakan dalam 

bentuk pertanyaan seperti ini : 

a) Apakah di depan nomina itu terdapat partikel の?  

Adanya partikel の merupakan petunjuk akan adanya atribut 

terhadap nomina tersebut. merupakan petunjuk akan adanya atribut 

terhadap nomina tersebut. Partikel の itu bisa didahului oleh 

nomina atau partikel lain yang kemudian didahului oleh nomina 

lain. Bila terdapat kelompok kata seperti ini, maka kelompok kata 

ini merupakan frasa nominal. Dengan kata lain perlu diperiksa  

apakah kelompok kata itu  memiliki bentuk Nの N. 
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b) Apakah nomina tersebut langsung didahului oleh ajektiva? 

Apabila nomina tersebut langsung didahului oleh ajektiva, maka 

gabungan kata itu merupakan suatu frasa nominal. Jadi yang perlu 

dicek ialah apakah kelompok kata itu berbentuk A-い + N atau A-

な + N. 

c) Apakah nomina tersebut didahului oleh verba dalam bentuk biasa? 

Apabila nomina tersebut langsung didahului oleh verba, maka 

gabungan kata itu merupakan suatu frasa nominal. Secara kongkrit, 

yang perlu dicek ialah apakah gabungan kata itu memiliki bentuk 

V-ru + N, V-te iru + N atau V-ta + N. Jadi bila kata yang 

mendahului sebuah nomina mempunyai bunyi akhir U, TSU, RU, 

BU, NU, MU, KU, GU dan SU atau TA (TTA), maka dapat diduga 

bahwa kata itu mungkin sebuah verba. Dan bila ragu-ragu 

pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan kamus. 

Sesudah langkah-langkah ini dilakukan, satu langkah lagi perlu 

dilakukan untuk mengetahui apakah unsur bukan-inti (M) daripada 

frasa tersebut merupakan sebuah klausa atau tidak. Caranya yaitu 

dengan mengecek apakah kata yang mendahului nomina itu merupakan 

predikat dalam sebuah klausa. Pengecekan ini dilakukan sebagaimana 

kita mengecek predikat dalam sebuah klausa/ kalimat seperti sudah 

dipelajari pada bagian pertama. Sekali lagi dikemukakan langkah-

langkahnya. 

1) Langkah awal adalah dengan menganggap bahwa kata yang 

mendahului nomina itu adalah predikat sebuah klausa. 

2) Dilanjutkan dengan mencari apakah ada nomina yang diikuti 

partikel が atau の pada bagian kalimat yang mendahului kata itu. 

3) Bila terdapat kata seperti itu, maka perlu diperiksa apakah kata itu 

berfungsi sebagai subyek terhadap predikat yang sudah ditetapkan 

pada langkah (1) di atas. 

4) Bila tidak ada kata seperti itu, dilanjutkan dengan mencari nomina 

lain yang diikuti partikel を dan mengecek apakah kata itu 

berfungsi sebagai obyek terhadap predikat yang sudah ditetapkan 

pada langkah (1) di atas. 

5) Bila tidak ada kata seperti itu, harus dicari nomina lain yang diikuti 

partikel に、で、と、から、まで dan dicek apakah kata itu 

berfungsi sebagai keterangan terhadap predikat yang sudah 

ditetapkan pada langkah (1) di atas. 

6) Bila kata yang mendahului nomina itu adalah verba dalam bentuk 

pasif, maka harus dicari pada bagian kalimat yang mendahuluinya 
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nomina yang diikuti partikel に、によって、から yang 

merupakan keterangan pelaku dari verba pasif tersebut. 

7) Setelah langkah-langkah ini dilakukan dan ditemukan kata-kata 

seperti itu, dapatlah disimpulkan bahwa unsur bukan-inti (M) 

daripada frasa nominal itu terdiri bukan saja dari satu kata 

melainkan terdiri dari sebuah klausa. 

Struktur frasa nominal dapat saja bertingkat-tingkat seperti 

berikut ini. Meskipun demikian proses identifikasinya tetap sama 

seperti dikemukakan di atas, hanya saja harus dilakukan secara 

berulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Penerjemahan Frasa Nominal Bahasa Jepang ke dalam Bahasa 

Indonesia 

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, frasa nominal dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Jepang merupakan cerminan satu 

terhadap yang lainnya. Perbedaan konstruksi yang berbalikan ini dapat 

dimanfaatkan bagi pemahaman makna dan penerjemahan frasa 
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nominal bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia maupun sebaliknya. 

 

M     D D   M bayangan dalam 

新しい 家 rumah    baru cermin 

 

  

frasa nominal cermin frasa nominal  

bahasa Jepang   bahasa Indonesia 

Sesudah sebuah frasa nominal diidentifikasi dan unsur inti (D) 

dan unsur bukan-inti (M)-nya diketahui, maka dapat dilakukan proses 

penerjemahan sebagai berikut : 

1) Frasa nominal bahasa Jepang dibalikkan urutannya sehingga unsur 

inti (D) mendahului unsur bukan-inti (M). Akan didapatkan bentuk 

frasa nominal bahasa Indonesia tetapi unsur-unsurnya masih diisi 

oleh kata-kata bahasa Jepang. 

日本語 の 本   本 の 日本語 

 Ｍ    D   D       M 

新しい 家   家 新しい 

 Ｍ    D   D     M 

食べている 人  人 食べている 

      Ｍ      D   D            M 

2) Kemudian masing-masing bagian itu yaitu unsur inti dan unsur 

bukan-inti diganti kata-katanya dengan kata-kata bahasa Indonesia. 

本 (の) 日本語  buku  bahasa Jepang 

D        M    D        M 

家  新しい   rumah  baru 

D    M        D      M 

人  食べている   orang yang sedang makan 

D     Ｍ          D                  M 

3) Bila bagian M daripada frasa nominal merupakan sebuah klausa, 

maka klausa tersebut haruslah diterjemahkan dalam kesatuan 

sebagai sebuah klausa. Itu berarti bahwa unsur-unsur pembentuk 

daripada klausa tersebut harus dipertahankan sebagai satu kesatuan. 

Misalnya frasa 私がきのう読んだ雑誌 . 

Unsur bukan-inti daripada frasa ini adalah klausa 私がきのう読ん

だ . Jadi penerjemahan frasa nominal ini dilakukan melalui 

langkah-langkah tersebut di atas yaitu : 
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a) Urutan bagian M dan bagian D dibalik menjadi : 

私がきのう読んだ  雑誌 

M D  

 

雑誌  私がきのう読んだ  

D       M  

b) Susunan yang sudah terbalik ini masing-masing diterjemahkan 

menjadi : 

雑誌 私がきのう読んだ 

 D M 

  
Majalah kemarin saya membaca 

D M 

c) Setelah itu, susunan frasa nominal bahasa Indonesia itu 

diperbaiki sesuai dengan kaidah dan kelaziman tutur bahasa 

Indonesia, yaitu antara lain perlunya unsur penghubung antara 

bagian D dan bagian M. 

Majalah  kemarin saya membaca  

  
Majalah  yang  kemarin saya baca 

 

Proses penerjemahan ini dapat digambarkan dengan diagram berikut 

ini. 

frasa nominal 

bahasa Jepang 

 

M        D    D M bayangan 

新しい  家  家 新しい dalam cermin 

 
  

 cermin 

   rumah baru 

 

 

   D M D           M 

rumah baru atau rumah yang baru 

 

        frasa nominal 

bahasa Indonesia 
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frasa nominal 

bahasa Jepang 
 

 

M D D M  

  子供たちが遊ぶ 公園 公園 子供たちが遊ぶ 

  
 

cermin 

 taman anak-anak bermain 

     
 

taman anak-anak bermain 

 

 

D M    

taman tempat anak-anak bermain 

 

 

frasa nominal 

bahasa Indonesia 
 

Sebuah contoh analisis dan penerjemahan kalimat bahasa 

Jepang yang mengandung frasa nominal ke dalam bahasa Indonesia 

adalah sebagai berikut. 

このような勤勉、そして黙々と努力する気質は、日本独自の四

季が影響している。 

Predikat kalimat di atas ialah 影響している .  Untuk 

subyeknya perlu diidentifikasi partikel yang dapat berfungsi sebagai 

pemarkah subyek. Terdapat 2 buah partikel yang dapat menjadi 

penanda subyek yaitu は pada 気質は dan が pada 四季が. Pilihan 

pertama harus dijatuhkan pada partikel が  yang memang berfungsi 

sebagai penanda subyek dan selain itu juga letaknya paling dekat 

dengan predikat. Jadi subyek kalimat di atas ialah 日本独自の四季が. 

Dengan demikian partikel は menyatakan topik, artinya気質は 

memiliki fungsi lain selain subyek yang ditopikalisasi. Kemungkinan 

pertama気質は merupakan obyek kalimat, maka kalimat di atas dapat 

diparafrasekan dan disederhanakan sebagai berikut: 日本独自の四季

が気質を  影響している。 

bayangan dalam 

cermin 
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Selain影響している terdapat juga kata kerja努力する dalam 

frasa verbal 黙々と努力する. Kata kerja 努力する ini diikuti oleh 

kata benda気質, jadi terdapat susunan 

Kata kerja   +   kata benda 

努力する                気質 

Susunan seperti ini merupakan susunan suatu frasa nominal (frasa 

benda). Dan karena frasa verbal 黙々と merupakan suatu kesatuan 

dalam frasa verbal 黙々と努力する , maka frasa nominalnya ialah

黙々と努力する気質 dengan unsur-unsurnya yaitu: Unsur utama(D) 

気質 dan unsur bawahan(M) 黙々と努力する. 

Kelompok kata このような勤勉  juga merupakan frasa 

nominal. 

このような  +    勤勉 

M D 

Bila bentuknya bukan のような melainkan のように maka yang 

mengikutinya adalah KATA KERJA atau KATA SIFAT 

このように  +    作る 

このように  +    静かです 

Dengan demikian terdapat dua frasa nominal yang diurutkan 

yaitu: 

1) このような勤勉 

2) 黙々と努力する気質は 

Keduanya dihubungkan dengan kata sambung そして  yang sama 

artinya dengan と (dan). 

Sebenarnya bagian このような勤勉、そして黙々と努力す

る気質は merupakan juga satu kesatuan sebagai frasa nominal (frasa 

endosentrik koordinatif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このよう

な 

勤勉 + 

M D 

kerajinan seperti ini + 

D M 

黙々と努力す

る 

気 質

は 

+ 

M D 

sifat 
berusaha dengan 

diam-diam + 

D 
M 
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Sebenarnya frasa ini mengandung ketaksaan (ambiguitas) 

karena terdapat 2 kemungkinan analisis.  

Yang pertama adalah seperti yang di atas.  Pada analisis di atas, 

tanda baca ‘koma’ dipandang sebagai pembatas antara このような勤

勉 dan 黙々と努力する気質は. Dan kata 勤勉 dipandang sebagai 

kata benda. Kemungkinan kedua ialah tanda baca ‘koma’ tidak 

dipandang sebagai pembatas seperti di atas, melainkan bersama そし

て merupakan pengganti bentuk sambung で（であり）  勤勉で 

bila kata  勤勉 dipandang sebagai kata sifat –na  (形容動詞). Jadi こ

の よ う な  merupakan atribut yang menerangkan seluruh kata 

sesudahnya sampai pada気質は. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata 勤勉  dapat pula dipandang sebagai benda, dan bila 

demikian maka tanda baca ‘koma’ dapat dipandang sebagai ganti 

bentuk sambung dari です  で（であり）atau ‘koma’ + そして 

dapat diinterpretasi sebagai pengganti partikel と (dan). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

このよう

な 

勤勉、そして黙々と努力

する 

（勤勉で、黙々と努力す

る） 
M 

M

  

気質は 

D 

D 

seperti ini rajin dan berusaha dengan diam-diam 

M M 

sifat  

D 

D 
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Fungsi sintaksis daripada frasaこのような勤勉、そして黙々

と努力する気質は ialah obyek yang ditopikalisasi. Bila topikalisasi 

ditiadakan maka kalimatnya menjadi: 日本独自の四季がこのような

勤勉、そして黙々と努力する気質を影響している。 

Beberapa kosakata yang perlu diberi perhatian ialah : (1) 四季: 

empat musim (yang dimaksudkan ialah “iklim empat musim”), (2) 勤

勉 : kerajinan (yang dimaksudkan ialah “sifat rajin”), (3) 黙々と  : 

diam-diam (yang dimaksudkan bukanlah “diam-diam tanpa diketahui 

orang” seperti dalam kalimat : Ia pergi dengan diam-diam, melainkan 

“tanpa berbicara” “dengan bungkam”, “tanpa banyak bicara”), (4) 努

力する : berusaha  bekerja, dan (5) 影響している : mempengaruhi 

(yang dimaksudkan ialah “mempengaruhi …… sehingga 

menjadi ......”). 

Selain kosa kata dan struktur, hal lain yang perlu diperhatikan 

ialah soal topikalisasi. Proses topikalisasi dalam bahasa Indonesia 

dilakukan dengan menempatkan kata atau frasa yang ditopikalisasi 

tersebut pada awal kalimat dan/atau menjadikannya subyek kalimat. 

Bila frasa “kerajinan seperti ini dan sifat bekerja/berusaha dengan diam 

diam (このような勤勉、そして黙々と努力する気質は )” 

ditempatkan pada awal kalimat dan dijadikan subyek, maka terdapat 2 

pilihan untuk bentuk predikat dalam bahasa Indonesia yaitu: 

このような 
勤勉 

  M 

そして 

(と) 

D 

気質は 黙々と努力する 

M D 

 

seperti ini 
Kerajinan dan sifat 

  

berusaha dengan 

diam-diam 

M 

D 

D 

M 
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a) predikat verbal (kata kerja) pasif atau verba intransitif : 

dipengaruhi (menyatakan proses)  dipengaruhi sehingga subyek 

seperti itu terjadi  diakibatkan oleh pengaruh  ditimbulkan 

oleh pengaruh  timbul karena pengaruh (menyatakan 

hasil/akibat) 

b) predikat nominal (kata benda) dengan kopula “adalah” atau verba 

kopulatif yang menyatakan keadaan ”merupakan” : “adalah 

pengaruh” atau “merupakan pengaruh” (menyatakan akibat). 

Bila kalimat di atas diterjemahkan secara harafiah ke dalam 

bahasa Indonesia akan berbunyi seperti berikut: “Kerajinan seperti ini 

dan sifat berusaha dengan diam-diam, empat musim khas Jepang 

mempengaruhi”. 

Sedangkan makna daripada kalimat di atas ialah: “Iklim empat 

musim yang khas Jepang mempengaruhi orang Jepang sehingga 

mereka menjadi bersifat rajin dan suka bekerja/berusaha dengan diam-

diam tanpa banyak bicara”. 

Dengan memperhatikan proses structural serta makna  kalimat 

di atas, maka kemungkinan terjemahan yang dapat diterima adalah 

sebagai berikut (yang digarisbawahi merupakan frasa nominal): 

1) Kerajinan seperti ini dan sifat berusaha dengan diam-diam 

dipengarugi oleh iklim empat musim khas Jepang. 

2) Kerajinan seperti ini dan sifat suka bekerja tanpa banyak bicara 

diakibatkan oleh pengaruh iklim empat musim khas Jepang. 

3) Kerajinan seperti ini dan sifat suka bekerja tanpa banyak bicara 

diakibatkan oleh pengaruh iklim empat musim khas Jepang. 

4) Sifat rajin seperti ini dan bekerja tanpa banyak bicara timbul karena 

pengaruh iklim empat musim khas Jepang. 

5) Sifat rajin seperti ini dan bekerja tanpa banyak bicara merupakan 

pengaruh daripada iklim empat musim khas Jepang. 

6) Sifat rajin dan suka bekerja tanpa banyak bicara seperti ini 

merupakan pengaruh daripada iklim empat musim khas Jepang. 

7) Kerajinan dan sifat suka bekerja tanpa banyak bicara seperti ini 

merupakan pengaruh daripada iklim empat musim khas Jepang. 

 

5  PENUTUP 

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran penulis seringkali 

menemui kesalahan pemahaman dan penerjemahan frasa bahasa 

Jepang oleh mahasiswa. Sturktur yang berbanding terbalik antara frasa 

bahasa Jepang dan frasa bahasa Indonesia memang mensyaratkan suatu 
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perobahan cara pandang dan pola berpikir. Bila dalam bahasa 

Indonesia pembelajar terbiasa mendahulukan konstituen penguasa, 

maka dalam bahasa Jepang mereka harus berusaha mendahulukan 

konstituen pembatas. Artinya dibutuhkan suatu latihan untuk mengikuti 

alur berpikir dan mengungkapkannya secara terbalik. 

Artikel ini dimaksudkan untuk memerikan perbedaan kons-

truksi frasa tersebut dan bagaimana mengaplikasikannya dalam pener-

jemahan frasa bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia. Penulis 

berharap bahwa artikel ini dapat menjadi sumber referensi yang 

berguna baik bagi pengajar dan terlebih bagi pembelajar bahasa Jepang. 
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