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STUDI TENTANG JUJUHYOUGEN 
 

Yenny J. Wahani 

 

Abstrak 

Ungkapan Jujuhyougen (ungkapan  memberi dan menerima dalam 

bahasa Jepang memiliki variasi dan tingkatan berkenaan dengan 

situasi formal – nonformal,  orang-orang yang terlibat dalam 

tindakan beri-terima yaitu dari siapa kepada siapa kegiatan beri-

terima itu dilaksanakan, serta status sosialnya, apakah orang tersebut 

dihormati atau tidak dan sebagainya. 

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dengan jelas tentang 

penggunaan dan fungsi Jujuhyougen dalam kalimat serta untuk 

mengetahui dalam situasi kapan atau dalam lingkungan yang 

bagaimanakah Jujuhyougen itu digunakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan Jujuhyougen berubah menurut 

hubungan antara si pemberi/si pelaku dan si penerima dengan 

memperhatikan situasi, hubungan akrab/tidak akrab, derajat/kedu-

dukan, pihak sendiri/pihak orang lain. 

 

Kata kunci : jujuhyougen, hojodooshi, jujudooshi  
 

1 PENDAHULUAN 

Mempelajari  suatu bahasa berkaitan erat dengan seluruh 

komponen yang terkandung di dalamnya.  Samsuri (1982: 10) 

menyimpulkan bahwa, bahasa itu merupakan kumpulan aturan-aturan, 

kumpulan pola-pola, kumpulan kaidah-kaidah atau dengan singkat 

merupakan sistem. Sebagai sebuah sistem, menurut Chaer (1992: 35), 

bahasa bersifat sistematis (tersusun menurut suatu pola atau tidak 

tersusun, secara acak/sembarangan), dengan bersifat sistematik (bukan 

merupakan sistem tunggal atau terdiri dari sub-sub sistem). Hal ini 

berlaku bagi semua bahasa di dunia tak terkecuali bahasa Jepang.  

Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa yang memiliki 

ciri-ciri berbeda antara lain (1) Pemakaian huruf, (2) Struktur bahasa, 

(3) Situasi dan derajat penggunaannya. Contoh: (1a) Watashi wa 
tomodachi ni purezento o agemashita. (1b) Saya memberi hadiah 

kepada teman. (2a) Watashi wa sensei ni purzento o sashiagemashita.       

(2b) Saya memberi hadiah kepada guru. Contoh kalimat di atas terdiri 
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dari subyek (S), predikat (P), obyek (O) dan keterangan (K), namun 

jelas terlihat adanya perbedaan pola kalimat antara bahasa Jepang dan 

bahasa Indonesia. Pada kalimat bahasa Jepang (1a dan 2a)  kata kerja 

yang berfungsi sebagai Predikat berada pada akhir kalimat, sehingga 

membentuk pola subyek (S) + keterangan (K) + obyek (O) + predikat 

(P). Pola ini berbeda dengan pola kalimat bahasa Indonesia (1b dan 2b) 

yang mempunyai pola subyek (S) + predikat (P) + obyek (O) + 

keterangan (K). Di samping itu kata kerja pada kalimat (1b dan 2 b) 

berubah menurut hubungan sipemberi/sipelaku dan sipenerima,  

sedangkan pada kalimat (1b) dan (2b) tetap (tidak berubah). Ciri-ciri 

bahasa seperti ini perlu diperhatikan betul oleh pembelajar bahasa 

Jepang agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pema-

kaiannya.  

Adapun ungkapan yang  menyatakan memberi dan menerima 

sebagai berikut: yaru, ageru, sashiageru morau, itadaku, kureru, 
kudasaru. Pemakaian ini berubah menurut hubungan antara si 

pemberi/si pelaku dan si penerima. Contoh: (1) Tanaka-san wa 
Yamada-san ni nekutai o agemashita. (Saudara Tanaka memberi  dasi 

kepada saudara Yamada). (2) Yamada-san wa Tanaka-san ni nekutai o 
moraimashita. (Saudara Yamada mendapat dasi dari saudara Tanaka) 

(3) Tanaka san wa watashi ni ringo o kuremashita. (Saudara Tanaka 

memberi saya apel) (Nihongo Shoho. 1985: 244)  

 

2  METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian jujuhyougen menggunakan metode deskriptif, yang 

akan menganalisis dan menjelaskan salah satu masalah dalam 

pembelajaran bahasa Jepang dan fungsi serta makna yang terdapat 

dalam berbagai sumber data yang dikumpulkan sebagai bahan 

penelitian yang memuat tentang jujuhyougen. Data yang dikumpulkan 

mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. (Surakhmad. 1988: 

140).  

Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah pengumpulan data dari berbagai sumber buku yang 

berguna sebagai bahan dalam membuat kesimpulan akhir, sehingga 

dapat digeneralisasikan pemakaiannya. (Subagyo, 1991: 111). Adapun 

berbagai data yang dikumpulkan dari beberapa bagian dalam Alkitab 

dan buku lainnya berupa percakapan, teks dalam bahasa Jepang yang 

memuat tentang jujuhyougen.   

Analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Mengum-
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pulkan kata yang termasuk jujuhyougen. Mengumpulkan kalimat-

kalimat yang menggunakan jujuhyougen dengan memperhatikan 

situasi, hubungan akrab/tidak akrab, derajat/kedudukan, pihak 

sendiri/pihak orang lain. Menjelaskan penggunaan jujuhyougen dengan 

menggunakan referensi buku-buku yang mengulas tentang jujuhyougen 

sebagai sumber data dalam penelitian.  Menganalisis sesuai dengan 

fungsi dan maknanya.  

 

3  PEMBAHASAN 

3.1 Ageru (Memberi) 

Bahasa  Jepang Bahasa Indonesia 

1.  Suruto, Perishitejin no 
ryouhuutachi ga kanojo no 
tokoro ni kite, kanojo ni itta. 
“Samuson o kudoite, kare no 
tsuyoi chikara ga doko ni 
aruno ka, mata dou shitara 
watashitachi ga kare ni kachi, 
kare o shiboriagete 
kurushimeru koto ga dekiru ka 
o mitsukenasai. Watashitachi 
wa hitori-hitori, anata ni 
ginsenenmai o ageyou.” 

(Kyuuyaku Seisho, 1994: 407) 

2. Watashi wa Kimura-san ni 
hana o agemashita. 

(3A Corporation, 2001: 56) 

3. Watashi wa otouto ni kashi o 
agemashita 

4. Shirayukihime wa hitori-hitori 
ni yasashiku kisu o shite 
agemashita.  (The Walt Disney 

Company, 1993: 10) 

5. Jitsu ni subarashii keshiki de 
anata ni misete agetai kurai 
datta.  

(Sugihartono, 2001: 119) 

1. Lalu datanglah raja-raja orang 

Filistin kepada perempuan itu 

sambil berkata: “Coba bujuk 

dia untuk mengetahui karena 

apa kekuatannya demikian 

besar, dan dengan apakah kami 

dapat mengalahkan dia dan 

mengikat dia dan 

menundukkannya. Maka kami 

masing-masing akan 

memberikan seribu seratus 

uang perak kepadanmu.” 

 

2. Saya memberikan bunga 

kepada saudara Kimura. 

 

3. Saya memberikan kue kepada 

adik laki-laki saya. 

4. Putri salju mencium satu 

persatu dengan penuh kasih. 

 

 

5. Benar-benar pemandangan 

yang indah. Sepertinya (saya) 

ingin memperlihatkan kepada 

Anda. 

Pada kegiatan memberi pada bahasa Jepang menggunakan lima 
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kata kerja, akan tetapi kata kerja yang mengungkapkan “Memberikan” 

Berubah menurut hubungan antara si pemberi dan si penerima atau 

dengan kata lain tergantung dari siapa memberikan kepada siapa.  Di 

samping itu apa yang menjadi obyek kegiatan tersebut. 

Dalam contoh kalimat di atas, menggunakan kata kerja ageru. 

Pada contoh kalimat tersebut pemberilah yang menjadi subyek, 

sedangkan obyek terbagi dua yakni, kalimat (1), (2), dan (3), obyeknya 

barang dan kalimat (4) dan (5) obyeknya jasa.  

Pada contoh kalimat (5) bentuk –te ageru tidak dapat 

diterjemahkan langsung sebagai memberi tapi maknanya secara tersirat 

bahwa ada kegiatan beri dalam hal ini menunjukkan jasa. Kata kerja 

ageru ini dipakai sebagai kata kerja bantu (hojoudoushi)  
 

3.2 Sashiageru (Memberi) 

Bahasa  Jepang Bahasa Indonesia 

1.  Kondo wa akuma wa, Iesu o 
hijou ni takai yama ni isurete 
iki, konoyono subete no 
kuniguni to sono eiga o misete, 
itta. “Mosi hire fushi te watashi 
o ogamu nara, kore ozenbu 
anata ni sashiagemashou.” 

 

 

2.  Sensei osewa ni narimashita 
kurasu zenin de kore o 
sashiagemasu. 

3.  Minasan ni, mikan o goko zutsu 
sashiagemasu. 

4.  Anata ga kochoo ni nani o 
sashigemashitaka? 

5.  Seito ga sensei ni omoide o   
sashiagemashita. 

1.  Dan iblis membawa-Nya pula 

ke atas gunung yang sangat 

tinggi dan memperlihatkan 

kepada-Nya semua kerajaan 

dunia dengan kemegahannya 

dan berkata kepada-Nya: 

“Semua akan kuberikan 

kepada-Mu, jika Engkau sujud 

menyembah aku.” 

2.  Pak, terima kasih atas 

kebaikannya kami semua 

memberi ini.  

3.  Kepada semua, saya memberi 

masing-masing 5 buah jeruk. 

4.  Kamu memberi apa kepada 

kepala Sekolah? 

5.  Murid memberi kenang-

kenangan kepada kepala guru.  

Pada contoh di atas, terlihat pengungkapan bahasa yang muncul 

adalah keigo yakni bahasa sopan/hormat. Sashiageru adalah bentuk 

sopan dari ageru. Sehingga dapat melihat hubungan antara si pemberi 

dan si penerima maka posisi si pemberi memiliki kedudukan lebih 

rendah. Dengan kata lain bentuk ini digunakan apabila, saya, kamu, 
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dia, memberi kepada seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi 

derajat atau umurnya.  Di samping itu apabila pemberi adalah orang 

pertama maka penerima adalah orang kedua atau jika pemberi adalah 

orang kedua maka penerima adalah orang ketiga lebih dari itu orang 

pertama dapat memberi kepada orang ketiga.  

 

3.3   Yaru (Memberi) 

Bahasa  Jepang Bahasa Indonesia 

1.  Sensei ga seito ni hon o 
yarimashita. 

2.  Watashi wa musume ni 
tanjoubi no purezento o okutte 
yarimashita. 

3.  Okaasan ga otouto ni jitensha 
o katte yarimashita. 

4.  Hiroshi wa neko ni miruku o 
yatta. 

5.  Watashi wa inu ni esa o 
yarimashita. 

1.  Guru memberikan buku 

kepada murid.  

2. Saya mengirimkan hadiah 

ulang tahun untuk anak 

perempuan saya.  

3.  Ayah membelikan sepeda 

untuk adik laki-laki.  

4.  Saudara Hiroshi memberikan 

susu kepada kucing.  

5.  Saya memberi makan kepada 

anjing.  

Dari contoh  kalimat-kalimat di atas, maka untuk kata kerja 

yaru digunakan untuk orang yang lebih rendah kedudukannya atau 

terhadap anggota keluarga. Ketika memperhatikan posisi kata ganti 

orang si penerima memiliki kedudukan lebih rendah (derajat maupun 

umur) dari pada pemberi.  Selain itu perinsipnya sama dengan ageru 

sashiageru bahwa kata kerja ini berlaku apabila orang pertama 

memberi kepada orang kedua atau ketiga. Kata kerja yaru ini dapat 

pula dipergunakan untuk binatang karena status, derajat binatang selalu 

lebih rendah dari pada manusia.  

 

3.4  Kureru (Memberi) 

Bahasa  Jepang Bahasa Indonesia 

1.  Imooto wa watashi ni nooto o 
kureta. 

 

2.  Satoo-san wa watashi ni kurisu-
masukaado o kuremashita. 

3.  Tanaka san wa watashi ni ringo 
o kuremashita.  

1.  Kakak laki-laki saya membe-

rikan  buku catatan kepada 

saya. 

2. Saudara Sato memberikan 

kartu natal kepada saya. 

3. Saudara Tanaka memberikan 

apel kepada saya.  
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4.  Chichi wa watashi to imooto ni 
sorede ichiman’en kozukai o 
kureta. 

 

5.  Tonjoubi no tabi ni otto wa bara 
no hana o katte kuremasu. 

4. Ayah memberikan uang saku 

masing-masing 10.000 yen 

kepada saya dan adik 

perempuan (saya).  

5. Pada setiap hari ulang tahun 

suamiku membelikan bunga 

mawar (untuk saya). 

Ketika memperhatikan hubungan dalam kalimat yang 

menggunakan kata kerja kureru, maka didapati bahwa walaupun 

kureru dan ageru sama-sama diterjemahkan “memberi” dalam bahasa 

Indonesia, akan tetapi posisi kata ganti orang pada kureru ialah 

penerima lebih tinggi dari pemberi. Sedangkan pada kalimat ageru, 

sebaliknya pemberilah yang harus lebih tinggi atau sama derajatnya, 

atau dengan kata lain kata kerja kureru adalah ucapan yang 

dipergunakan pada saat si pembicara menerima sesuatu dari orang lain 

yang derajatnya lebih rendah dari si pembicara. Sehingga batasan kata 

ganti orang pada kureru dan ageru adalah berlawanan. Di samping itu 

jika pada kata kerja ageru yang menjadi subyek adalah orang pertama 

sebagai pemberi maka pada kureru terbalik yakni orang kedua dan 

ketiga adalah sebagai pemberi dan sebagai subyek. Dalam kegiatan 

beri terima jasa dengan menggunakan kata kerja kureru pada 

perinsipnya sama dengan beri terima barang. Akan tetapi pokok 

kalimat pada ungkapan –te kureru yang menjadi pemberi jasa.    

 

3.5 Kudasaru (Memberi) 

Bahasa  Jepang Bahasa Indonesia 

1. Sono toki Iesu wa koo 
iwareta. (tenchi no shu de 
arareru chichi yo. Anata o 
hometataemasu. Korera no 
koto o kashikooi mono ya chie 
no aru mono niwa kakushite, 
osanago tachi ni arawashite 
kudasaimashita. 

2.   Buchou ga watashi ni kuruma 
o kudasaimashita. 

3. Anata no otousan ga watashi 
ni okane o kudasaimashita. 

1.  Pada waktu itu berkatalah 

Yesus: Aku bersyukur kepada-

Mu Bapa Tuhan langit dan 

bumi, karena semuanya itu 

Engkau sembunyikan bagi 

orang bijak dan pandai, tetapi 

Engkau nyatakan kepada orang 

kecil.  

2. Kepala bagian memberikan 

mobil kepada saya. 

3. Ayahmu memberikan uang 

kepada saya. 
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4.   Shachou wa watashi ni tokei o 
kudasaimashita. 

5.   Sensei wa watashi ni 
tomodachi o shoukaishite 
kudasaimashita. 

4. Kepala perusahaan memberikan 

uang kepada saya.  

5. Guru memperkenalkan teman 

kepada saya.  

 

Kudasaru merupakan bentuk hormat/sopan dari kata kerja 

kureru yang dalam bahasa Indonesia artinya memberi. Dalam kegiatan 

memberi haruslah memperhatikan posisi, kedudukan/derajat antara si 

pemberi dan si penerima. Sehingga apabila orang yang memberi 

derajatnya lebih tinggi dari pada pembicara atau seseorang yang tidak 

dikenal maka dipergunakan kudasaru. Ketika memperhatikan contoh 

di atas, maka orang kedua atau orang ketiga sebagai pemberi sekaligus 

menjadi subyek adalah orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi 

dari pada si penerima. Dengan demikian dengan adanya kedudukan 

yang lebih tinggi menunjukkan seseorang yang dihormati.  

 

3.6 Morau (Memberi) 

Bahasa  Jepang Bahasa Indonesia 

1.  Kodomotachi wa ryoushin kara 
otoshidama o moraimashita 

2.  Watashi wa oisha kon ni yoku 
kusuri o itadakimashita. 

3.  Watashi wa Suzuki sensei ni 
nihongo o oshiete itadaki-
mashita. 

4.  Watashi wa Yamada-san ni 
byooin no denwa bangou o 
oshiete moraimashita. 

5.  Watashi wa Tomi ni nihongo o 
oshiete ageta kawarini kare ni 
eigo o oshiete moratta. 

1.  Anak-anak menerima hadiah 

tahun baru dari orang tua. 

2. Saya menerima obat yang 

sangat manjur dari dokter. 

3. Saya mendapat pelajaran 

bahasa Jepang dari guru 

Suzuki. 

4. Saya diberi tahu nomor telepon 

rumah sakit oleh saudara 

Yamada. 

5. Saya mengajarkan bahasa 

Jepang kepada Tomi sebagai 

gantinya saya diajarkan bahasa 

Inggris olehnya. 

Dari contoh kalimat-kalimat di atas maka kata kerja morau 

menyatakan kegiatan menerima/mendapat. Sama seperti kegiatan 

memberi sangatlah penting memperhatikan situasi, hubungan 

akrab/tidak akrab derajat/kedudukan antara si pemberi dan si penerima. 

Pada kalimat morau penerima adalah subyek. Penerimaannya adalah 

orang pertama, pemberiannya adalah orang kedua, orang ketiga juga 
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dapat memberikan kepada orang pertama. Dan bila penerimaannya 

orang kedua, maka pemberinya orang ketiga. Jadi kata kerja morau 

dipergunakan untuk menyatakan seseorang menerima sesuatu dari 

orang lain yang sederajat.  

 

3.7 Itadaku (Menerima) 

Bahasa  Jepang Bahasa Indonesia 

1.  Imooto ga Yamada sensei 
ni/kara jisho o itadakimashita. 

2.  Watashi wa sensei ni 
mannenhitsu o itadakimashita. 

3.  Watashi ga anata no otoosan 
ni/kara omocha o itadakimasu. 

4.  (Sumimasen, Ashita chotto 
tsugoo ga warui node 
yasumasete itadakitai desu 
keredo…………) 

5.  Ryugakuchuu wa iroiroo sewa 
shite itadaki arigatoo 
gozaimasu. 

1.  Adik saya menerima kamus 

dari guru Yamada. 

2. Saya mendapat pulpen dari 

guru. 

3.  Saya menerima mainan dari 

ayahmu. 

4. “Maaf, besok saya berha-

langan. Mohon berkenanlah 

kiranya meliburkan saya” 

 

5.  Terima kasih atas berbagai 

pertolongan pada waktu saya 

belajar di luar negeri.  

Pengungkapan bahasa dari contoh kalimat-kalimat di atas 

adalah bentuk sopan atau hormat, di mana itadaku adalah bentuk kata 

kerja dari kata kerja morau yang artinya sama yakni mendapat atau 

menerima. Pada prinsipnya sama dengan kata kerja morau, yakni 

penerima adalah orang pertama maka pemberinya adalah orang kedua 

atau orang ketiga. Dan jika penerimanya adalah orang kedua maka 

pemberinya adalah orang ketiga. Akan tetapi penggunaan kata kerja 

itadaku ini sangatlah penting memperhatikan situasi, derajat/keduduk-

an, hubungan akrab/tidak akrab. Sehingga apabila orang memberi (si 

pemberi) derajatnya lebih tinggi dari si penerima maka itadaku lebih 

tepat dari pada kata kerja morau.  

 

4 PENUTUP 

Dalam ungkapan kalimat memberi dan menerima dinyatakan 

dengan kata kerja: yaru, ageru, sashiageru, morau, itadaku, kureru, 

dan kudasaru. Pemakaian kata kerja dalam jujuhyougen berubah 

menurut hubungan si pemberi/si penerima. Faktor penentu penggunaan 

jujuhyougen dalam kalimat adalah si pelaku dan si penerima serta 
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apakah pelaku/penerima itu merupakan orang yang harus dihormati 

atau tidak, status tingkatan atau umur. Terdapat dua jenis obyek pada 

kegiatan memberi dan menerima yakni barang dan jasa. Pada 

ungkapan beri-terima barang. Jujudoushi dipakai sebagai kata kerja 

utama. Sedangkan pada ungkapan beri-terima jasa jujudoushi 
ditempatkan pada bentuk kata kerja bantu hojodoushi. 
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