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Abstrak
Semua bahasa di dunia sebagai alat komunikasi memiliki sistem, termasuk sistem sintaksis. Penelitian ini
bertujuan: (1) mendeskipsikan ikhwal pembentukan kalimat majemuk bahasa Jepang, yaitu pembentukan
kalimat majemuk setara dan pembentukan kalimat majemuk bertingkat, dan (2) merumuskan kaidah-kaidah
transformasi dalam pembentukan kalimat majemuk bahasa Jepang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber
data diambil dari buku-buku pembelajaran bahasa Jepang yaitu buku Minna no Nihonggo, Tata Bahasa Jepang,
Menguasai Bahasa Jepang 1 dan 2, dan Pintar Menggunakan Partikel Bahasa Jepang. Pengumpulan data
dilakukan melalui penggunaan metode simak dan teknik catat. Sampel yang diambil sebanyak tiga sampai lima
kalimat yang terdapat dalam buku-buku pembelajaran bahasa Jepang, yaitu buku Minna no Nihonggo, Tata
Bahasa Jepang, Menguasai Bahasa Jepang 1 dan 2, dan Pintar Menggunakan Partikel Bahasa Jepang. Data
dianalisis dengan menggunakan metode tata bahasa transformasi generatif. Hasil penelitian menunjukkan hal-
hal berikut ini. (1) Proses pembentukan kalimat majemuk setara bahasa Jepang melibatkan dua kalimat tunggal
atau lebih yang bertaraf setara atau sederajat kedudukannya. Dalam hal ini, kalimat majemuk setara ini dibagi
menjadi tiga, yaitu kalimat majemuk setara menggabungkan, kalimat majemuk setara memilih, kalimat
majemuk setara mempertentangkan. Konjungsi  koordinatif yang digunakan ada tiga yaitu と to ‘dan’, またわ
matawa ‘atau’, danが ga ‘tetapi’. Kaidah transformasi yang berlaku pada transformasi kalimat majemuk setara
terdiri atas kaidah transformasi pelesapan, transformasi penggantian, dan  transformasi pertukaran. (2) Kalimat
majemuk subordinatif dibentuk dari sebuah kalimat tunggal atau klausa bebas dan satu lagi klausa terikat yang
dihubungkan dengan penggunaan konjungtor subordinatif, seperti konjungtor  subordinatif から kara ‘karena’
( tujuan), こと koto (untuk), dan hasil ‘ように’youni (agar). Proses Transformasi yang berlaku adalah
transformasi pelesapan, transformasi penggantian, dan  transformasi pertukaran.

Kata Kunci : Kalimat Majemuk Bahasa  Jepang, Pembentukan Kalimat, Tata bahasa Transformasi, Generatif

Abstract
As a tool of  communication, all languaes has a certain system including syntax system. This research aims (1)
to describe the process in constructing Japanese compound sentences i.e. the coordinate and subordinate
compound sentences, (2) to formulate the transformational rules used in constructing Japanese compound
sentences. The research is a descriptive one. The data was taken from Japanese learning text books Minna no
Nihonggo, Tata Bahasa Jepang, Menguasai bahasa Jepang 1 dan 2, and Pintar Menggunakan Partikel Bahasa
Jepang. The collection of the data is done through elicitation and observation methods. Population is all
Japanese compound sentences, and three to five of sentences are taken as the sample of this research which is
analyzed by using transformational generative grammar. The result of the research  reveals that (1) The process
of constructing Japanese compound sentence involves two or more sentences which have the same level. In this
case, the Japanese compound sentence is devided into three types i.e., combining, optional, and contrasting
compound sentences. There are three coordinative conjunctors identified in the data. They are to matawa, and
go. (2) Japanese subordinate compound sentences involves a single independent clause plus a single dependent
clause which are combined by using subordinate conjunctor kara, koto, and yauni. The transformational rules
involved in both types of compound sentences are deletion, substitution, and permutation.

Key words: Japanese Compound Sentences, The Conctruction, Transformational Generatif.
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PENDAHULUAN

Bahasa manusia adalah objek penelitian linguistik. Apakah bahasa itu? Bahasa ialah

semua bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang tersistem sebagai alat

komunikasi dalam interaksi sosial. Bunyi-bunyi lain yang dihasilkan bukan oleh alat ucap

(organ of speech) manusia bukanlah objek linguistik meskipun juga berfungsi sebagai alat

komunikasi, misalnya bunyi tepuk tangan.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, suatu bahasa dikaji berdasarkan tataran-

tatarannya. dan keterkaitannya antara satu sama lain dapat dibandingkan antara bahasa yang

satu dan bahasa yang lain dengan tujuan pengelompokan dan atau penelusuran masa lampau

bahasa. Dalam hal ini, semua bahasa di dunia memiliki sistem kalimat. Misalnya, bahasa

Jepang..Menurut Sutedi (1993) dalam buku Dasar-Dasar Linguistik, bahasa Jepang pada

umumnya terdiri atas dua kelompok besar, yaitu berdasarkan pada struktur (kouzoujyo/ 構造

―上)  dan berdasarkan pada makna (imi-jou/意味―上).  Penggolongan kalimat berdasarkan

struktur mengacu pada peranan setiap setiap bagian (unsur pembentuk kalimat) dalam

kalimat secara keseluruhan. Kalimat dalam bahasa Jepang terbentuk dari perpaduan beberapa

jenis kata (hinshi) yang disusun berdasarkan pada aturan gramatikalnya sendiri.

Pada umumnya jenis kata pembentuk kalimat tersebut terdiri atas (1) 名詞
め い し

Meishi

(nomina), (2) 同士
ど う し

Doushi (verba), (3) 形容詞
けいようし

Keiyoushi (adjektiva), (4) 助動詞
じょどうし

Jodoushi

(kopula), (5)女子
じ ょ し

Joshi (partikel), (6)節子氏
せ つ こ し

Setzukoshi (kata sambung), (7)福祉
ふ く し

, Fukushi

(kata keterangan), dan (8) 感動
かんどう

し kandoushi (kata seru). Sedangkan menurut para ahli

menyangkut pengertian kalimat, Moeliono (1988) mengatakan bahwa kalimat merupakan

bagian  terkecil ujaran atau  teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara

keterbatasaan, menurut Samsuri (1985) kalimat ialah untai yang berstruktur dari kata-kata,

keterangan tentang untai yang berstruktur  itu diperlukan kalimat karena ada untai kata yang

tidak berstruktur,dan untai seperti itu bukanlah kalimat. Menurut Ramlan (1981) kalimat

adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun

dan naik, sementara itu Chaer (2007) menyimpulkan bahwa yang dimaksud kalimat adalah

gagasan yang dibangun oleh rangkaian konsep yang terkandung dalam kata-kata. Begitupun

menurut Ba’dulu (2005) mengemukakan tiga ciri kalimat yaitu: kalimat secara relatif dapat

dipisahkan dan korpos apa saja dapat direduksi menjadi kalimat, kalimat mempunyai intonasi

final yang dapat membantu memisahkan kalimat, kalimat terbentuk dari klausa. Dari
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pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kalimat ialah bagian terkecil ujaran atau teks

(wacana) yang mengungkapkan pikiran yang utuh,

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terkenal dengan nama tata bahasa

transformasi generatif (transformational generatif grammar) atau tata bahasa generatif.

Menurut Chomsky (1965), teori sintaksis TTG adalah teori tentang kompentensi dan

performansi. Chomsky membedakan antara kompentensi dan performansi. Kompentensi

adalah pengetahuan dari penutur asli mengenai bahasanya, sedangkan performansi adalah

pemakaian bahasa yang sesungguhnya dalam situasi-situasi nyata. untuk menelaah

performansi linguistik, kita harus mempertimbangkan interaksi berbagai faktor, salah satu di

antaranya adalah kompentensi penutur asli yang sifatnya mendasar.

Pengertian transformasi sendiri menurut Kridalaksana (2008) adalah kaidah untuk

mengubah suatu struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal yang lain dengan mengubah,

mengurangi, atau mengatur kembali konstituen-konstituennya. Kaidah transformasi

memerikan tiga peranti kalimat, yaitu struktur batin, struktur lahir, dan transformasi itu

sendiri. Struktur batin menurut Kridalaksana (2008) adalah (1) output dari kaidah struktur

frasa dan leksikon dan input pada transformasi dan komponen semantik; (2) struktur yang

dianggap mendasari kalimat atau kelompok kata yang mengandung semua informasi yang

diperlukan untuk interpretasi sintaksis dan semantik kalimat dan yang tidak nyata secara

langsung dari deret linier kalimat atau kelompok kata itu.

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya antara lain, Penelitian yang pernah

dilakukan oleh Gusnawaty (1994). Penelitian ini berjudul  Klausa Relatif Bahasa Bugis.

Suatu Analisis Transformasi Generatif. Hasil penelitian yang di dapatkan adalah  kaidah

struktur frasa KR sama saja  dengan kaidah struktur frasa klausa dasar BB; bentuk KR BB

ada tiga, yaitu: klausa relatif restriktif, klausa nonrestriktif, dan klausa bebas. Adapun strategi

yang digunakan dalam membentuk KR BB dari segi urutan kata, menggunakan strategi

nomina induk mendahului KR (postnominal), sedangkan dari segi bagaimana nomina induk

diekspresikan digunakan strategi kekosongan. Selanjutnya penelitian oleh Kasim (2012).

“Analisis Kalimat Majemuk bahasa Jerman: Kajian Tata Bahasa Transformasi”. Penelitian

tersebut bertujuan mendeskripsikan proses transformasi kalimat majemuk setara, kalimat

majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran dalam bahasa Jerman.

.Penelitian ini bertujuan menerangkan cara-cara pembentukan kalimat majemuk

bahasa Jepang dengan pendekatan tata bahasa Transformasi Generatif, dan merumuskan

kaidah-kaidah transformasi yang berlaku dalam pembentukan kalimat bahasa Jepang.
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BAHAN DAN METODE

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini diadakan Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah

deskriptif kualitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Populasi penelitian ini ialah semua kalimat

majemuk bahasa Jepang. Sampel dari penelitian ini adalah satu sampai dengan tiga kalimat

majemuk bahasa Jepang Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Metode ini digunakan untuk

memperoleh data dengan mengamati kalimat majemuk bahasa Jepang yang terdapat dalam

buku-buku pembelajaran bahasa Jepang yaitu buku Minna no Nihonggo, Tata Bahasa Jepang,

Menguasai Bahasa Jepang 1 dan 2, dan Pintar Menggunakan Partikel Bahasa Jepang.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak. Metode ini

digunakan untuk memperoleh data dengan mengamati kalimat majemuk bahasa Jepang yang

terdapat dalam buku-buku pembelajaran bahasa Jepang yaitu buku Minna no Nihonggo, Tata

Bahasa Jepang, Menguasai Bahasa Jepang 1 dan 2, dan Pintar Menggunakan Partikel

Bahasa Jepang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik

pengamatan (pembacaan secara saksama seluruh teks) karena data penelitian berbentuk

bahasa tulis.Teknik catat yang dimaksud ialah mencatat kalimat majemuk bahasa Jepang

yang terdapat dalam buku-buku pembelajaran bahasa Jepang yaitu buku Minna no Nihonggo,

Tata Bahasa Jepang, Menguasai Bahasa Jepang 1 dan 2, dan Pintar Menggunakan Partikel

Bahasa Jepang.

Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut ini:

Mengidentifikasi jenis kalimat majemuk, mengklasifikasi kalimat majemuk, mendeskripsikan

proses transformasi kalimat majemuk tersebut, menentukan kaidah transformasi yang berlaku

pada setiap jenis kalimat majemuk. membuat diagram pohon (tree diagrams).

HASIL

Proses pembentukan kalimat majemuk setara bahasa Jepang melibatkan dua kalimat

tunggal atau lebih yang bertaraf setara atau sederajat kedudukannya. Dalam hal ini, Kalimat

majemuk koordinatif yang dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat majemuk setara

menggabungkan, kalimat majemuk setara memilih, kalimat majemuk setara
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mempertentangkan, dan kalimat majemuk Subordinatif dibentuk dari sebuah kalimat tunggal

atau klausa bebas dan satu lagi klausa terikat yang dihubungkan dengan penggunaan

konjungtor subordinatif seperti kalimat Kalimat majemuk Subordinatif sebab ‘から’kara’

(karena), tujuan ‘こと’koto (untuk), dan hasil ‘ように’youni (agar). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa dalam pembentukan kalimat majemuk bahasa Jepang, baik yang

sifatnya koordinatif maupun yang sifatnya subordinatif, dijumpai kaidah-kaidah transformasi,

yaitu (a) pelesapan, (b) penggantian, dan penambahan, (d) pertukaran

PEMBAHASAN

Dalam pasal ini akan diterangkan ikhwal pembentukan kalimat majemuk bahasa Jepang,

yaitu pembentukan kalimat majemuk koordinatif dan kalimat majemuk subordinatif dalam

bahasa Jepang.

Kalimat Majemuk Koordinatif

Kalimat majemuk koordinatif ialah kalimat majemuk yang terdiri dari dua kalimat

tunggal atau lebih yang setara atau sederajat kedudukannya. Dalam hal ini, kalimat majemuk

setara ini dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat majemuk setara menggabungkan, kalimat

majemuk setara memilih, kalimat majemuk setara mempertentangkan.Uraian dan contoh

masing-masing diberikan di bawah ini.

Kalimat majemuk koordinatif  menggabungkan

Penggabungan pada fungsi subjek

ﾏﾙﾁﾞさんはごはんとさかなをたべます。

Mardiah san wa gohan to sakana wo tabemasu.
Mardiah san wa gohan to sakana wo tabemasu.
Mardiah part         nasi konj    ikan part      makan
(Mardiah makan nasi dan ikan).
Penggabungan pada fungsi objek

私はりんっごとみかんが好きです。
Watashi wa ringgo to mikan ga suki desu.
watashi    wa      ringgo to     mikan      ga       suki     desu.
saya        part     apel         konj.   jeruk       part    suka     aux
(Saya suka apel dan jeruk).
Penggabungan pada fungsi predikat
かたかなとかんじがむずかしです。

Katakana  to kanji ga muzukashii desu.
Katakana to     kanji     ga   muzukashii  desu.
Katakana   dan   kanji     part susah        aux
(Katakana dan kanji susah).
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Penggabungan pada fungsi pelengkap

きょうしつの中につくえといすがあります。
Kyoushitsu no naka ni tsukue to isu ga arimasu.
Kyoushitsu   no     naka          ni        tsukue    to        isu         ga arimasu.
kelas             part     dalam    part      meja      dan     kursi part      ada.
(Di dalam kelas ada meja dan kursi).

Penggabungan pada fungsi keterangan

どようびとにちようびはやすみます。

Doyoubi to nichiyoubi wa yasumimasu.
Doyoubi    to     nichiyoubi    wa    yasumimasu.
sabtu       dan       minggu     part    beristirahat
(Saya beristirahat pada hari sabtu dan hari minggu).

Kalimat majemuk koordinatif memilih

Kalimat majemuk koordinatif memilih dalam bahasa Jepang, ditandai oleh

penggunaan konjungtor matawa’atau’. Contoh:

でんわまたわでんぽうでおしらせします。

Denwa matawa denpou de oshirase shimasu.
Denwa matawa denpou       de       oshirase  shimasu.
telepon    atau telegram part       akan memberitahu
(Aku akan memberitahu anda melalui telegram atau telepon sekarang).

Kalimat majemuk koordinatif mempertentangkan

Kalimat majemuk koordinatif mempertentangkan dalam bahasa Jepang ditandai oleh

penggunaan konjungtor ga ’tetapi’. Contoh:

このかばんはいいですが高いです。
Kono  kaban   wa ii  desuga  takaii  desu.
Kono    kaban   wa        ii              desu       ga            takaii desu.
Ini        tas        part      bagus aux tetapi tinggi aux
(Tas ini bagus tetapi mahal).

Kalimat Majemuk Subordinatif

Kalimat majemuk Subordinatif ialah kalimat majemuk yang terbentuk dari satu klausa

bebas dan satu lagi klausa terikat yang dihubungkan dengan penggunaan konjungtor

subordinatif. Dalam hal ini, terbentuklah kalimat majemuk subordinatif sebab (karena),

Kalimat Majemuk Subordiatif  tujuan (untuk), dan Kalimat Majemuk Subordiatif  hasil

(agar). Di bawah ini diberikan uraian dan contohnya masing-masing.

Kalimat Majemuk Subordinatif  sebab (karena)

Kalimat majemuk subordinatif sebab dalam bahasa Jepang, ditandai oleh

penggunaan konjungtor kara ‘karena’. Contoh:

さけを飲みすぐましたからあたまが痛くなります。
Sake wo nomi sugumashita kara atama ga itaku narimasu.
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sake    wo      nomi   sugumashita           kara             atama     ga         narimasu.
sake   part     minum   terlalu banyak    karena        kepala part      sakit
(Karena terlalu banyak minum sake kepala menjadi sakit.)

Kalimat Majemuk Subordinatif  tujuan (untuk)

Kalimat majemuk subordinatif  tujuan dalam bahasa Jepang ditandai oleh

penggunaan konjungtor koto’untuk’. Contoh:

ぼくはビイルを飲むことにします。
boku wa biiru wo nomu koto ni shimasu.
boku    wa        biiru     wo          nomu         koto        ni         shimasu.
saya     part      bir       part       minum untuk     part memutuskan
(Aku memutuskan untuk minum bir).

Kalimat Majemuk Subordiatif  hasil (agar)

Kalimat majemuk subordinatif  hasil dalam bahasa Jepang, ditandai oleh

penggunaan konjungtor youni’agar’. Contoh:

私は試験に合格するように学んだ
Watashi wa shiken ni gōkaku suru youni ni mananda
Watashi    wa      shiken    ni         gōkaku   suru youni mananda
saya part      ujian      part belajar agar lulus
(Saya belajar agar lulus tes ujian).

Kaidah-kaidah transformasi  dalam pembentukan kalimat majemuk bahasa jepang

Kalimat majemuk bahasa Jepang terbentuk dari adanya penggabungan dua

kalimat tunggal atau lebih. Kalimat tunggal di sini menjadi masukan struktur batin. Dalam

penggabungan atau pemajemukan ini berlakulah apa yang disebut dengan transformasi. Tentu

saja, transformasi itu mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa dalam pembentukan kalimat majemuk bahasa Jepang, baik yang sifatnya koordinatif

maupun yang sifatnya subordinatif, dijumpai kaidah-kaidah transformasi, yaitu (a) pelesapan,

(b) penggantian, dan penambahan, (d) pertukaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pembentukan kalimat majemuk setara bahasa Jepang melibatkan dua kalimat

tunggal atau lebih yang bertaraf setara atau sederajat kedudukannya. Dalam hal ini, kalimat

majemuk setara dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat majemuk setara menggabungkan, kalimat

majemuk setara memilih, kalimat majemuk setara mempertentangkan, Konjungsi koordinatif

yang digunakan ada tiga yaitu ‘と’ to’ (dan), またわ’ matawa’( atau), ‘が’ga’ (tetapi).

Kaidah transformasi yang berlaku pada transformasi kalimat majemuk setara terdiri atas

kaidah transformasi pelesapan, transformasi penggantian, dan transformasi pertukaran.
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Kalimat majemuk Subordinatif dibentuk dari sebuah kalimat tunggal atau klausa bebas dan

satu lagi klausa terikat yang dihubungkan dengan penggunaan konjungtor subordinatif. Bagi

para mahasiswa linguistik untuk bagaimana bisa lebih mengenal dan mempelajari struktur

bahasa Jepang, karena bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa Asing yang banyak

digunakan di dunia, oleh karena itu, perlu dipelajari dan diteliti terutama dalam hal struktur.
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