Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

ANALISIS BENTUK, PERUBAHAN FONEM, DAN MAKNA KATA MAJEMUK DENGAN UNSUR
BAGIAN TUBUH MANUSIA
Iqrodatul Mualifatul Ummah Zamrotin
Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
iqrodatulzamrotin16020104019@mhs.unesa.ac.id
Roni
Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

Abstract
This research is entitled "Analysis of Forms, Changes in Phonemes, and Meaning of Compound Words with
the Elements of Human Body Parts". The research aims to determine the form / constituent elements or
morphemes that form a compound word, to know the phoneme changes that occur during the compounding
/ composition process, and to find out the pattern of the meaning relationship of compound words containing
elements of the human body. This type of research is a qualitative research using descriptive analysis method.
The data collection technique uses the observation technique, and the advanced technique is the note-taking
technique. The research data were obtained from the manga / comic Detective Conan (名探偵コナン)
volumes 97 and 98, and the data were obtained in accordance with the research objectives. Based on the
results of research data analysis, it can be seen that there are 4 forms of noun compound words, N + N (23
data), V + N (3 data), N + V (12 data), dan Adj + N (1 data). Phoneme changes in the research data in the
form of noun compound words, found 15 data that experienced changes in consonants (子音 交替 'shiin
koutai') in the phoneme k → g, s / sh → z / j, t → d, h → b, 1 data experienced other changes, and 23 data
did not experience phoneme changes. Then, there are 2 kinds of meaning relationship patterns in compound
words that are found, namely 補足関係 'hosokukankei' (complementary relationship), and 修飾関係
shuushokukankei '(luminary relationship).
Keywords: compound words, compound word-forming components, phoneme changes, meaning
relationship patterns
要旨
この研究は、「人体の部分の要素を含む複合語の形式、音韻の変化、および意味の分析」と題されています。
この研究の目的は、複合語を形成する構成要素を特定し、複合/構成プロセス中に発生する音韻変化を特
定し、人体の要素を含む複合語の意味の関係パターンを特定することです。この研究は、記述的分析法を用
いた定性的研究です。データ収集技術は、メモを取る技術の形で高度な技術を備えた観察技術を使用します。
研究データは、マンガ Detective Conan (名探偵コナン) volume97 および 98 から取得されました。研究データ
分析の結果から、名詞複合語には、N + N（23 データ）、V + N（3 データ）、N + V（12 データ）、Adj +
N（1 データ）の 4 つの形式があることがわかります。研究データで見つかった音韻の変化、子孫に変化があった
(子音交替) 15 のデータ（k→g、s / sh→z / j、t→d、h→b）、1 つのデータに別の変化があり、23 のデータは
電話番号を変更しませんでした。次に、研究データに複合語の形で見られる意味関係パターンには、補足関係
(9 データ)と修飾関係 (30 データ) の 2 種類があります。
キーワード：複合語、複合語構成要素、音韻変化、複合語意味関係のパターン

kesalahpahaman. Bahasa tentunya memiliki sejarah dalam
pembentukan dan proses dalam struktur bahasa itu sendiri.
Dalam Bahasa Jepang pembentukan struktu kata sendiri
terbagi menjadi beberapa golongan. Menurut asal-usulnya,
penggolongan struktur kata terbagi menjadi dua yaitu;
Tanjugo dan Goseigo. Tanjugo adalah kata tunggal dan
Goseigo adalah kata gabungan. Goseigo sendiri dibagi

PENDAHULUAN
Bahasa adalah alat komunikasi manusia untuk
berkomunikasi satu sama lainnya. Bahasa adalah sarana
komunikasi yang efektif meskipun tidak sempurna
sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana
komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya
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menjadi 3 yaitu Fukugougo ‘kata majemuk’, Jougo
‘reduplikasi’, dan Haseigo ’kata turunan’.
Kata majemuk pada dasarnya ialah kata yang
terbentuk atas dua kata atau lebih. Kata majemuk dalam
Bahasa Jepang (Fukugougo) dibagi menjadi 4 kelompok
yaitu kata majemuk nomina, verba, adjektiva dan
adverbial. Dalam analisis kali ini akan membahas kata
majemuk nomina dalam bahasa Jepang yang mengandung
unsur pembentuk berupa bagian tubuh manusia pada karya
berupa komik/manga dengan cara menganalisis perubahan
suara yang terjadi berdasarkan unsur yang membentuk dan
hubungan makna yang dimiliki oleh unsur pembentuk kata
majemuk nomina tersebut. Kata majemuk nomina yang
mengandung bagian tubuh manusia dipilih untuk
spesifikasi data yaitu berupa kata majemuk nomina yang
dirasa sangat banyak dan luas jika dibandingkan dengan
kata majemuk yang lainnya.
Cabang ilmu linguistik yang menaungi penelitian ini
adalah morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik
yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai
satuan gramatikal. Dalam bahasa Jepang, morfologi

2.

第一強勢が最初の語に置かれ、第二強勢が二番目
の語に置かれる場合は複合語である。
(Berkaitan dengan fonem, komposisi merupakan
gabungan dua buah kata, dimana penekanan pertama
diletakkan di kata awal dan penekanan kedua
diletakkan di kata yang kedua.)
3.

1.

意味に関する基準―2つ(以上)の語がまとまりをなすと
き、全体の意味が部分の意味か論理的に推測できな
い場合は複合語である。
(Berkaitan dengan makna, komposisi merupakan
gabungan dua buah kata (atau lebih), dimana makna
secara keseluruhan kata tidak bisa diperkirakan dari
salah satu unsur pembentuknya.)

形態に関する基準―2つの語がまとまりをなすとき、両
者の間にほかの要素を入れられない場合や、最初の
語に修飾語がつけらない場合は複合語である。
(Berkaitan dengan bentuk, komposisi merupakan
gabungan dua buah kata, dimana diantara dua buah
kata tersebut tidak dapat disisipi komponen apapun
dan bagian kata yang pertama juga tidak dapat
ditempeli modifikator.)

A.

Komposisi fukugou-meishi ( 複 合 名 詞 ;kata
majemuk nomina)
Akimoto (85: 2002) menjelaskan kata majemuk
nomina (fukugou meishi) dapat dibentuk dengan
komposisi:
1. N + N (nomina + nomina)
2. V + N (verba + nomina)
3. N + V (nomina + verba)
4. Adj + N (adjektiva + nomina)
5. Na + N (numeralia + nomina)
6. Adv + N (adverbia + nomina)
7. N + A (nomina + adjektiva)

disebut dengan keitairon (形態論). Morfologi adalah ilmu
yang mengaji tentang kata dan pembentukannya. (Santoso
(2015:19)). Koizumi (1993:89) mengatakan dalam
Nasution bahwa morfologi adalah suatu bidang ilmu yang
meneliti pembentukan kata. Selain itu, dalam proses
perubahan fonem kata majemuk, cabang ilmu linguistik
lain yang menaungi adalah morfofonemik. Proses
morfofonemik adalah cabang linguistik yang mengaji dan
mengklasifikasikan morfem yang muncul akibat pengaruh
dari faktor-faktor fonologis atau faktoor-faktor gramatikal
yang berperan dalam pemunculan fonem (Nasution
(2017:259).
Dalam cabang linguistik morfologi dikenal proses
komposisi atau pemajemukan. Kata yang terbentuk
sebagai hasil penggabungan beberapa morfem isi disebut
dengan fukugougo atau gokeisei yang dalam bahasa
Indonesia dikenal dengan kata majemuk. Namiki
(2005:25) dalam Arai juga menegaskan fitur atau ciri
komposisi dalam bahasa Jepang sebagai berikut:

音韻にかんする基準―2つの語がまとまりをなすとき、

B.

Perubahan bunyi hasil pembentukan fukugoumeishi (複合名詞;kata majemuk nomina)
Perubahan bunyi fonem sebenarnya tidak hanya
terjadi pada kata majemuk nomina saja. Dalam jurnal
ilmiah Nagoya Daigaku Jimbun Kagaku Kenkyuu
yang berjudul ‘Jutsugokumatsu
Onso no
Keitaioninronteki Ichidzuke, Shiin Doushi o
Chuushin ni’ (2009:47-58), Roni memaparkan
tentang perubahan fonem yang terjadi pada kata
kerja/verba seperti halnya yomu menjadi yomanai
atau yomeba yang merubah vokal u menjadi a atau e.
Menurut Koizumi (1993:100), perubahan fonem
(音韻交替 ‘on in koutai’) dibagi menjadi 2 yaitu:
1. Perubahan vokal ( 母 音 交 替 ‘bouin koutai’).
Perubahan vokal (母音交替 ‘bouin koutai’) ini
terjadi pada kata majemuk nomina, kata sifat I,
maupun kata kerja I
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対立関係 ‘tairitsukankei’ ( hubungan

Fukugou meishi ‘kata majemuk nomina’,
yaitu ketika dua kata digabungkan untuk
menggabungkan kata majemuk, vokal
terakhir dari kata yang pertama berubah.
Jadi, setiap fonem terakhir dari kata pertama
yang diakhiri vokal, akan berubah menjadi
vokal lain, jika digabungkan dengan kata
lain akan menjadi kata majemuk.

perlawanan) adalah hubungan antar unsur kata
majemuk yang salah unsur-unsurnya memiliki
sifat berlawanan satu sama lain.
Contoh:
足腰  ashi + koshi  ashikoshi = kaki dan
pinggang
Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, dapat
diketahui bahwa penelitian ini akan memfokuskan
permasalahan ke dalam tiga hal, yaitu: (1) Bagaimana
unsur pembentuk kata majemuk nomina dengan unsur
bagian tubuh manusia?; (2) Bagaimana perubahan fonem
yang terjadi pada kata majemuk nomina dengan unsur
bagian tubuh manusia; dan (3) Bagaimana hubungan
makna antar unsur kata majemuk nomina dengan unsur
bagian tubuh manusia? Permasalahan-permasalah tersebut
akan dikaji berdasarkan teori-teori tersebut secara objektif.

e→a
i→o
o→a
2. Perubahan konsonan ( 子 音 交 替 ‘shiin
koutai’), baik yang terjadi pada kata majemuk
nomina, kata sifat I, maupun kata kerja I akan
mengalami perubahan fonem seperti yang
dinyatakan Nomura (1992:185) yaitu:
k→g
s/sh → z/j
t→d
h→b
C.

Hubungan

makna

hasil

METODE
Penelitian terhadap kata majemuk ini merupakan
serangkaian penelitian kualitatif. Sehingga metode yang
digunakan adalah metode deskriptif analisis. Menurut
Sutedi (2010:24) metode deskriptif analisis adalah metode
dalam penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan,
menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan
menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab
permasalahan secara aktual. Pada penelitian ini
dibutuhkan tiga tahap, yakni pengumpulan data, analisis
data dan pemaparan hasil analisis data (Sudaryanto, 2015:
57).
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik
simak. Metode simak menurut Sudaryanto (2015:133)
mencakup teknik sebagai berikut: (1) teknik sadap; (2)
teknik simak libat cakap; (3) teknik simak bebas libat
cakap; (4) teknik rekam; (5) teknik catat. Dalam
penelitian ini, teknik yang paling dapat dimaksimalkan
untuk mendapatkan data adalah teknik simak bebas libat
cakap karena dalam teknik ini seorang peneliti tidak
dilibatkan secara langsung dan muncul dari peristiwa
kebahasaan yang berada diluar dirinya. Selain teknik
simak bebas libat cakap, digunakan teknik lanjutan yaitu
teknik catat. Teknik catat dilakukan untuk mencatak data
yang diperoleh dari sumber data.
Sumber data dalam penelitian adalah manga/komik
Detective Conan ( 名探偵 コナン) volume 97 dan 98.
Sumber data ini dipilih karena di dalam ceritanya terdapat
lebih banyak kata-kata yang berhubungan dengan bagian
tubuh manusia jika dibandingkan dengan manga/komik
lain, dan juga bagian tubuh yang disebutkan lebih beragam
dan spesifik karena berkaitan dengan pembunuhan dan
ilmu forensik. Sedangkan volume 97 dan 98 merupakan
volume terbaru yang dikeluarkan oleh penerbit dan

pembentukan

fukugou-meishi ( 複 合 名 詞 ;kata majemuk
nomina)
Nomura ( 1992 : 185 ) juga membagi hubungan
antarunsur fukugougo secara makna menjadi 3 pola,
yaitu :
1.

補足関係 ‘hosokukankei’ (hubungan
pelengkap)
補足関係 ‘hosokukankei’ (hubungan
pelengkap) adalah hubungan antar unsur kata
majemuk yang salah satu unsurnya berfungsi
menjadi pelengkap unsur lainnya.
Contoh:
昼寝  hiru + neru  hirune = tidur siang

2.

修飾関係 ‘shuushokukankei’ (hubungan
penerang)
修飾関係 ‘shuushokukankei’ (hubungan
penerang) adalah hubungan antar unsur kata
majemuk yang salah satu unsurnya berfungsi
menjadi penerang unsur lainnya.
Contoh:
若者  wakai + mono  wakamono = orang
muda

3.

対立関係 ‘tairitsukankei’ ( hubungan
perlawanan)
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volume yang dimiliki oleh peneliti pada waktu penelitian
ini berlangsung, sehingga peneliti lebih mengutamakan
volume tersebut dan dirasa cukup untuk penelitian.

癖, 腕時計, 福耳,
手筈, 後ろ手, 胸ポ
ケット


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan
konsonan ( 子音 交
替‘shiin koutai’)

Hasil Penelitian



手紙, 目星, 目玉,
糸口, 裏口, 口癖,

Tidak mengalami
perubahan

足音, 右手, 左手,
指輪, 背中, 手土

先, 福耳, 手筈,
胸ポケット
V + N (verba + nomina)

切れ目, 入り口, 折

Perubahan

入り口

1

切れ目,折目

2

目当て, 顔向け・顔

12

konsonan ( 子音 交

2.

替‘shiin koutai’)


Tidak mengalami
perubahan
N + V (nomina + verba)

‘tairitsukankei’ ( hubungan perlawanan).
Poin kedua, berkaitan dengan fonem, Menurut

向き, 肩書き, 血塗

Koizumi (1993:100), perubahan fonem (音韻交替 ‘on in

れ, 指さした・指さ

koutai’) dibagi menjadi 2 yaitu: Perubahan vokal (母音交

す, 心当り, 手上げ,
顔立ち, 耳打ち, 目

替 ‘bouin koutai’) yang terjadi pada e → a, i → o, o → a,

指し・目指す, 目つ

dan Perubahan konsonan (子音交替‘shiin koutai’), k → g,

き, 目隠し・目隠す

3.

Perubahan
konsonan ( 子音 交



N + N (nomina + nomina)

足音, 口金, 右手,
手品, 左手, 手袋,
手紙, 目星, 目玉,

1.

指輪, 糸口, 裏口,
背中, 手土産, 足
元, 首元, 指先, 口

指す

Tidak mengalami
perubahan

目当て, 顔向け・顔

10

向き, 血塗れ, 指さ

り, 手上げ, 顔立ち,
耳打ち, 目つき, 目
隠し・目隠す
Adj + N (adjektiva + nomina)
4.

23

2

した・指さす, 心当

dan 98, dapat diklasifikasikan berdasarkan strukturnya
sebagai berikut.

JUM
LAH

肩書き, 目指し・目

替‘shiin koutai’)

manga/komik Detective Conan (名探偵コナン) volume 97

NO

3

目


‘shuushokukankei’ (hubungan penerang), dan 対立関係

Tabel 1.1
Klasifikasi Struktur Kata Majemuk
KLASIFIKASI STRUKTUR
DATA
KATA MAJEMUK

12

産, 足元, 首元, 指

‘hosokukankei’ (hubungan pelengkap), 修 飾 関 係

s/sh → z/j, t → d, h → b.
Poin ketiga, berkaitan dengan bentuk, Akimoto (85:
2002) menjelaskan kata majemuk nomina dapat dibentuk
dengan komposisi N + N (nomina + nomina), V + N (verba
+ nomina), N + V (nomina + verba), A + N (adjektiva +
nomina), Na + N (numeralia + nomina), Adv + N (adverbia
+ nomina), N + A (nomina + adjektiva).
Dari 39 data penelitian yang didapat dari

11

腕時計, 後ろ手

Penelitian ini akan mengulas tentang kata majemuk
berdasarkan unsur pembentuk, kemudian diulas perubahan
fonem yang terjadi serta hubungan makna yang dimiliki
oleh unsur pembentuk kata majemuk. Sesuai dengan teori
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Namiki
(2005:25) dalam Arai menegaskan fitur atau ciri
komposisi dalam bahasa Jepang sebagai 3 hal/poin yang
berkaitan dengan makna, fonem, dan bentuk.
Poin pertama, berkaitan dengan makna, Nomura
(1992:185) membagi hubungan antarunsur fukugougo
secara makna menjadi 3 pola, yaitu 補 足 関 係

口金, 手品, 手袋,



Lainnya

苦手

1

苦手

1

Lebih lanjut akan dibahas mengenai perubahan fonem
dan hubungan makna pada poin-poin di bawah ini.
1. Kata Majemuk Nomina dengan komposisi N+N
yang Mengalami Perubahan Konsonan
Kata majemuk nomina dengan komposisi N+N
(nomina+nomina) tidak semua mengalami perubahan
fonem. Berikut contoh data-data berupa kata majemuk
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yang mengalami perubahan konsonan pada sumber
data beserta penjelasan dan maknanya.
(1) メールを受け取った川崎さんが…手袋を外
してそれに触れるように…指先に蜂蜜が付
か

perubahan konsonan (子音交替‘shiin koutai’). Data (1),
(2), dan (3)mengalami perubahan konsonan 子音 交 替
‘shiin koutai’, yaitu data (1) kata majemuk 手 袋
mengalami perubahan fonem pada komposisi 袋 ‘fukuro’
menjadi 袋 ‘bukuro’ ketika digabungkan dengan nomina
手 ‘te’ karena berawalan konsonan h/f yang akan berubah
menjadi konsonan b ketika dikomposisikan.

こ

いてしまった彼は…近くの風呂場に駆 け込
て

あら

んで手を洗わずにはおれなくなる…
Meeru wo uketotta kawasaki san ga... tebukuro
wo hazushite sore ni fureru youni... yubisaki ni
hachimitsu ga tsuiteshimatta kare ha... chikaku
no furoba ni kakekonde te wo arawazuni
haonakunaru...
‘Untuk memeriksa email yang masuk, pak
Kawasaki melepas sarung tangan yang selalu
dipakainya dan menyentuh layar ponsel yang
lengket karena madu, karena ujung jarinya kotor
terkena madu, pak Kawasaki yang terobsesi
dengan kebersihan tidak bisa menahan diri untuk
berlari ke kamar mandi dan mencuci tangannya.’

Data (2) 目 玉 mengalami perubahan fonem pada
komposisi 玉

‘tama’ menjadi 玉

‘dama’ ketika

digabungkan dengan nomina 目 ‘me’. Hal ini disebabkan
oleh karakter/komposisi kedua yaitu 玉 ‘tama’ yang
berawalan konsonan t yang akan berubah menjadi
konsonan d ketika dikomposisikan. Dan terakhir, data (3)
糸 口
mengalami perubahan fonem pada
karakter/komposisi 口 ‘kuchi’ menjadi 口 ‘guchi’ ketika
digabungkan dengan nomina 糸 ‘ito’. Hal ini disebabkan
oleh karakter/komposisi 口 ‘kuchi’ yang berawalan
konsonan k yang akan berubah menjadi konsonan g ketika
mengalami proses komposisi atau pemajemukan.

(2) ガキの頃からスゲー球が速くてドラフトの
目玉といわれてたのに…
gaki no koro kara sugee tama ga hayakute
dorafuto no medama to iwareteno ni...
‘Padahal sedari kecil dia memiliki bola yang
sangat cepat, dia jadi unggulan untuk mendapat
rekomendasi.’

No
1.

Tabel 1.2
Perubahan Konsonan Kata Majemuk N+N
Kata Majemuk
Perubahan
口金

金 ‘kane’  金 ‘gane’
(k  g)

2.

手品

品 ‘shina’  品 ‘jina’
(sh  j)

3.

手袋

袋 ‘fukuro’  袋 ‘bukuro’
(h/f  b)

4.

手紙

紙 ‘kami’  紙 ‘gami’
(k  g)

5.

目星

星 ‘hoshi’  星 ‘boshi’
(h/f  b)

6.

目玉

玉 ‘tama’  玉 ‘dama’
(t  d)

7.

糸口

口 ‘kuchi’  口 ‘guchi’
(k  g)

8.

裏口

nomina 袋 ‘fukuro’, data (2) 目玉 terdiri dari nomina 目

口 ‘kuchi’  口 ‘guchi’
(k  g)

9.

口癖

‘me’dan 玉 ‘tama’, dan data (3)糸口 terdiri dari nomina

癖 ‘kuse’  癖 ‘guse’
(k  g)

10.

腕時計

時計 ‘tokei’  時計 ‘dokei’
(t  d)

11.

後ろ手

手 ‘te’  手 ‘de’
(t  d)

(3) アンタらがずっと隠し通してる部活のこと
を話してくれりゃー… 暗号解読の糸口にな
ると思うんですがねえ…
Antara ga zutto kakushitooshiteru bukatsu no
koto wo hanashitekureryaa… angou kaidoku no
itoguchi ni naru to omoundesuganee…
‘Jika kalian mau memberitahu tentang klub yang
kalian sembunyikan itu… aku kira itu akan
memberikan petunjuk untuk memecahkan sandisandi ini…’
Jika dilihat dari komposisi, sesuai dengan teori
Akimoto (2002) data (1), (2), dan (3) memiliki komposisi
N+N, yaitu data (1) 手袋 terdiri dari nomina 手 ‘te’ dan

糸 ‘ito’ dan 口 ‘kuchi’.
Ketiga data tersebut memiliki kesamaan yaitu
mengalami
perubahan
fonem
pada
awal
karakter/komposisi kedua, dan berdasarkan teori
perubahan fonem oleh Koizumi (1993) dijelaskan bahwa
perubahan fonem(音韻交替 ‘on in koutai’) dibagi menjadi

Sedangkan
hubungan
makna
antar
unsur
pembentuknya, berdasarkan teori Nomura (1992) yang
mengatakan hubungan antar unsur fukugougo secara

dua yaitu perubahan vokal (母音交替 ‘bouin koutai’) dan

makna menjadi 3 pola yaitu, 補足関係 ‘hosokukankei’
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(hubungan pelengkap), 修 飾 関 係 ‘shuushokukankei’
(hubungan penerang), dan 対 立 関 係 ‘tairitsukankei’
(hubungan perlawanan). Pada data (1), 手袋 memiliki arti
sarung tangan, yang memiliki hubungan antar unsur
berupa

hubungan

penerang

(

修

飾

関

係

‘shuushokukankei’). Unsur 手 ‘te’ yang berarti tangan
merupakan penerang dari unsur 袋 ‘fukuro’ yang berarti
tas, sehingga makna dari hasil penggabungannya adalah
tas untuk membungkus tangan sehingga bisa disebut juga
dengan sarung tangan. Data (2) 目玉 memiliki arti bola

karakter/komposisi kedua, dan berdasarkan teori
perubahan fonem oleh Koizumi (1993), data (4)
mengalami perubahan konsonan 子音交替‘shiin koutai’,
い

perubahan fonem pada komposisi 口 ‘kuchi’ menjadi 口
‘guchi’ ketika digabungkan dengan verbaa 入り ‘iri’. Hal
ini disebabkan oleh karakter/komposisi 口 ‘kuchi’ yang
berawalan konsonan k yang akan berubah menjadi
konsonan g ketika mengalami proses komposisi atau
pemajemukan.

mata, hubungan antar unsur yang dimiliki kata majemuk
tersebut adalah hubungan pelengkap ( 補 足 関 係
‘hosokukankei’). Unsur 目

‘me’ yang berarti mata

dilengkapi oleh unsur 玉 ‘tama’ yang berarti bola, 玉
‘tama’ bersifat sebagai pelengkap karena 目 ‘me’ tanpa 玉
‘tama’ sudah merujuk pada bola mata, namum untuk
memberi kejelasan yang lebih spesifik dibutuhkan unsur
めだま

pelengkap. Dalam kalimat 目玉 diartikan sebagai
unggulan karena menyesuaikan dengan konteks. Data (3)
糸口 bermakna petunjuk. Dilihat dari unsur pembentuknya
糸 ‘ito’ bermakna benang dan 口 ‘kuchi’ bermakna mulut,
hal ini menggambarkan awal dari sebuah benang yang
kusut, sehingga dapat disebut dengan kata lain yaitu
menemukan petunjuk. Hubungan antar unsur dari kata
majemuk tersebut adalah berupa hubungan penerang (修
飾 関 係

‘shuushokukankei’). 口

‘kuchi’ bersifat

menerangkan 糸 ‘ito’ yang bermakna benang.
2. Kata Majemuk Nomina dengan struktur V+N yang
Mengalami Perubahan Konsonan
Kata majemuk nomina dengan komposisi V+N
(verba+nomina) tidak semua mengalami perubahan
fonem. Berikut contoh data-data berupa kata majemuk
yang mengalami perubahan fonem berupa konsonan
pada sumber data beserta penjelasan dan maknanya.
(4) そいつで森の入り口まで来てここまで歩い
て来たんでさあ…
soitsu de mori no iriguchi made kite koko made
aruitekitandesaa…
‘Kami pergi (menggunakan taksi) sampai ke
jalan masuk hutan kemudian berjalan kaki ke
sini.’
Jika dilihat dari komposisi, sesuai dengan teori
Akimoto (2002) data (4) memiliki komposisi V+N, yaitu
入り口 terdiri dari verba 入り ‘iri’ dan nomina 口 ‘kuchi’.
Data tersebut mengalami perubahan fonem pada awal

ぐち

yaitu kata majemuk nomina 入 り 口 mengalami

No
1.

Tabel 1.3
Perubahan Konsonan Kata Majemuk V+N
Kata Majemuk
Perubahan
入り口

口 ‘kuchi’  口 ‘guchi’
(k  g)

Sedangkan
hubungan
makna
antar
unsur
pembentuknya, berdasarkan teori Nomura (1992), data (4),
入り口 memiliki arti pintu masuk, hubungan antar unsur
yang dimiliki kata majemuk tersebut adalah hubungan
pelengkap (補足関係 ‘hosokukankei’). Unsur verba 入り
‘iri’ yang berarti masuk merupakan pelengkap dari nomina
口 ‘kuchi’ yang berarti mulut; pintu.
3. Kata Majemuk Nomina dengan struktur N+V yang
Mengalami Perubahan Konsonan
Kata majemuk nomina dengan komposisi N+V
(nomina+verba) tidak semua mengalami perubahan
fonem. Berikut contoh data-data berupa kata majemuk
N+V yang mengalami perubahan fonem berupa
konsonan pada sumber data beserta penjelasan dan
maknanya.
(5) 情報を聞き出しやすい肩書きに変える探偵
とか…
Jouhou wo kikidashiyasui katagaki ni kaeru
tantei toka…
‘Seperti detektif yang mengubah jabatan/titelnya
untuk mempermudah mendapat informasi.’
(6) プロ棋士を目指してた頃すごいお金持ちの家に養
子に入ったことは聞いたわよ…
Puro kishi wo mezashiteta koro sugoi
okanemochi no ie ni youshi ni haittakoto ha
kiitawayo...
‘Saya mendengar bahwa ketika
(dia)
bermimpi/ingin menjadi pemain profesional,
(dia) diadopsi ke keluarga yang sangat kaya.’
Jika dilihat dari komposisi, sesuai dengan teori
Akimoto (2002) data (5), dan (6) memiliki komposisi N+V,
yaitu data (5) 肩書き terdiri dari nomina 肩‘kata’ dan

Header halaman gasal: Penggalan Judul Artikel Jurnal

verba 書き‘kaki’, data (6) 目指して terdiri dari nomina 目

berupa kata majemuk Adj+N pada sumber data beserta
penjelasan dan maknanya.

‘me’dan 指して‘sashite’.
Data-data tersebut mengalami perubahan fonem pada
awal karakter/komposisi kedua, yaitu data (5) kata
majemuk nomina 肩書き mengalami perubahan fonem
pada komposisi 書き‘kaki’ menjadi 書き‘gaki’ ketika
digabungkan dengan nomina 肩‘kata’ karena berawalan
konsonan k yang akan berubah menjadi konsonan g ketika
dikomposisikan. Data (6) 目指して mengalami perubahan
fonem pada komposisi 指して‘sashite’ menjadi 指して
‘zashite’ ketika digabungkan dengan nomina 目 ‘me’. Hal
ini disebabkan oleh karakter/komposisi kedua yaitu 指し
て‘sashite’ yang berawalan konsonan s yang akan berubah
menjadi konsonan z ketika dikomposisikan.

No
1.
2.

(7) 何？もしかして薬とか苦手な子？
Nani? Moshikashite kusuri toka nigate na ko?
‘Apa? Apa mungkin kamu anak yang tidak suka
dengan hal seperti obat-obatan?’
Jika dilihat dari komposisi, sesuai dengan teori
Akimoto (2002) data (7) memiliki komposisi Adj+N, yaitu
data 苦手 terdiri dari adjektiva 苦(い) ‘nigai’ dan nomina
手‘te’.
Berbeda dengan data-data sebelumnya, pada data (7)
ini tidak mengalami perubahan fonem namun pelesapan
fonem. Seperti yang diketahui, 苦手 terdiri dari adjektiva
苦(い) ‘nigai’ dan nomina 手‘te’. Okurigana i pada data
mengalami pelesapan atau on in datsuraku.

Tabel 1.4
Perubahan Konsonan Kata Majemuk N+V
Kata Majemuk
Perubahan
肩書き

書き ‘kaki’ 書き ‘gaki’
(k  g)

目指し・目指す

指し ‘sashi’  指し ‘zashi’
(s  z)

No
1.

Tabel 1.5
Perubahan Konsonan Kata Majemuk N+V
Kata Majemuk
Perubahan
苦手

苦(い) + 手  苦手
(Pelesapan い)

Sedangkan
hubungan
makna
antar
unsur
pembentuknya, berdasarkan teori Nomura (1992), pada
data (7), 苦手 memiliki arti lemah (akan suatu hal); tidak
suka. Hubungan antar unsur kata majemuk tersebut dapat

Sedangkan
hubungan
makna
antar
unsur
pembentuknya, berdasarkan teori Nomura (1992) yang
mengatakan hubungan antar unsur fukugougo secara
makna menjadi 3 pola yaitu, 補足関係 ‘hosokukankei’

dikategorikan sebagai hubungan pelengkap (補 足関 係

(hubungan pelengkap), 修 飾 関 係 ‘shuushokukankei’

‘hosokukankei’), yaitu 手 ‘te’ sebagai pelengkap.

(hubungan penerang), dan 対 立 関 係 ‘tairitsukankei’
(hubungan perlawanan). Pada data (5), 肩書き memiliki
arti idiom yaitu jabatan; titel; identitas. Hubungan antar
unsur kata majemuk tersebut dapat dikategorikan sebagai

Pembahasan Hasil Penelitian
Pada penelitian ini telah dipaparkan kata majemuk
nomina berdasarkan karakteristik yang dimiliki, yaitu
bentuk, fonem, dan makna. Berdasarkan karakteristik
tersebut hal yang didapatkan dari data yang berasal dari

hubungan penerang (修飾関係 ‘shuushokukankei’). Data
(6) 目 指 し て memiliki arti idiom yaitu memiliki
tujuan/mimpi; digunakan saat mengatakan suatu hal yang
sedang dituju untuk dicapai. Hubungan antar unsur yang
dimiliki kata majemuk tersebut adalah hubungan penerang

manga/komik Detective Conan (名探偵コナン) volume 97
dan 98 adalah sebagai berikut:
1. Kata majemuk yang ditemukan dalam manga/komik

( 修 飾 関 係 ‘shuushokukankei’). Unsur 目 ‘me’ yang

Detective Conan (名探偵コナン) volume 97 dan 98

berarti mata; atau juga dapat diartikan tujuan dilengkapi
oleh unsur 指 し て ‘sashite’ yang berarti menunjuk,
sehingga dapat menunjukkan makna yaitu terus menunjuk
untuk mencapai tujuan.

yang mengandung unsur tubuh manusia, berdasarkan
karakterisrik bentuk terklasifikasi dalam 4 jenis,
yaitu terbentuk dari unsur N+N (baik itu bagian
tubuh+N ataupun N+bagian tubuh), V+N, N+V dan
Adj+N.
Berdasarkan karakteristik fonem, yaitu perubahan

2.

4. Kata Majemuk Nomina dengan struktur Adj+N
Kata majemuk nomina dengan komposisi Adj+N
(adjektiva+nomina) tidak mengalami perubahan
fonem seperti data sebelumnya. Sesuai data yang di
dapat, kata majemuk nomina dengan komposisi Adj+N
mengalami pelesapan karakter. Berikut contoh data

fonem, dalam manga/komik Detective Conan (名探
偵コナン) volume 97 dan 98 data yang ditemukan
hanya perubahan konsonan (子音交替‘shiin koutai’),
yaitu k → g, s/sh → z/j, t → d, dan h → b.
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3.

Berdasarkan karakteristik makna, yaitu hubungan
makna antar unsur kata majemuk nomina pada
manga/komik Detective Conan ( 名 探 偵 コ ナ ン )
volume 97 dan 98, ditemukan 2 jenis pola hubungan
makna, yaitu 補足関係 ‘hosokukankei’ (hubungan
pelengkap) dan 修 飾 関 係

4.

‘shuushokukankei’

(hubungan penerang).
Jumlah data pada penelitian ini adalah sebanyak 39
data, dengan rincian:
1) Berdasarkan bentuknya/unsur pembentuknya,
N+N (baik itu bagian tubuh+N ataupun N+bagian
tubuh) berjumlah 23 data, V+N berjumlah 3 data,
N+V 12 data, dan Adj+N 1 data.
2) Berdasarkan fonem, atau perubahan fonemnya,
terdapat 15 data yang mengalami perubahan
konsonan (子音交替‘shiin koutai’) dan 1 data
mengalami perubahan lain yaitu pelesapan fonem,
sedangkan 23 lainnya tidak mengalami
perubahan fonem
3) Berdasarkan makna, terdapat 9 data yang
memiliki pola hubungan makna 補 足 関 係

1. Terdapat 4 bentuk kata majemuk nomina yang
ditemukan dalam penelitian dari 7 bentuk kata
majemuk nomina, yaitu terbentuk dari unsur N+N (baik
itu bagian tubuh+N ataupun N+bagian tubuh)
berjumlah 23 data, V+N berjumlah 3 data, N+V
berjumlah 12 data, dan Adj+N berjumlah 1 data.
2. Perubahan fonem dapat dikateorikan menjadi 2 macam,
yaitu perubahan vokal (母音交替 ‘bouin koutai’) yang
terjadi pada e → a, i → o, o → a, dan Perubahan
konsonan (子音交替‘shiin koutai’), k → g, s/sh → z/j,
t → d, h → b. Dalam penelitian kali ini, kata majemuk
yang ditemukan, terdapat 15 data yang mengalami
perubahan konsonan dan 1 data mengalami perubahan
lain, sedangkan 23 data lainnya tidak mengalami
perubahan fonem. 15 data tersebut termasuk ke dalam
perubahan vokal (母音交替 ‘bouin koutai’) dan 1 data
yang mengalami perubahan lain berupa pelesapan
fonem.
3. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 2 pola
hubungan makna, yaitu 補 足 関 係 ‘hosokukankei’
(hubungan pelengkap) berjumlah 9 data, dan 修飾関係

‘hosokukankei’ (hubungan pelengkap) dan 30

‘shuushokukankei’ (hubungan penerang) berjumlah 30
data. Hubungan makna yang dimiliki unsur pembentuk

data yang memiliki pola hubungan makna 修飾

kata majemuk memiliki 3 pola, yaitu 補 足 関 係

関係 ‘shuushokukankei’ (hubungan penerang)

‘hosokukankei’ (hubungan pelengkap), 修 飾 関 係
‘shuushokukankei’ (hubungan penerang), dan 対立関

UCAPAN TERIMAKASIH
Atas nama peneliti ingin menyampaikan ucapan
terimakasih kepada beberapa pihak di bawah ini :
1. Tuhan Yang Maha Esa atas kuasanya artikel ini dapat
terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua yang menjadi motivator dan
suporter tanpa akhir bagi peneliti.
3. Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) selaku
pembimbing selama proses pengerjaan artikel ini.
4. Dosen penguji skripsi/artikel selaku pembenah dari
segala kekurangan artikel ini.
5. Rekan sesama peneliti yang memberikan banyak
pengetahuan, bantuan, dan dorongan yang sangat
berguna dalam penyempurnaan artikel ini.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat
ditarik simpulan mengenai unsur/bentuk, fonem dan makna
kata majemuk yang mengandung unsur bagian tubuh
manusia pada manga/komik Detective Conan (名探偵コ
ナン) volume 97 dan 98. Dari 39 data yang dianalisis,
dapat diketahui:

係 ‘tairitsukankei’ ( hubungan perlawanan).
Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian tentang bentuk,
perubahan fonem, dan makna kata majemuk dengan unsur
bagian tubuh manusia pada manga/komik Detective
Conan (名探偵コナン) volume 97 dan 98, berikut saran
peneliti kepada peneliti lain jika ingin mengkaji topik yang
sama dengan penelitian ini, diantaranya:
1. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna,
sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut oleh
peneliti selanjutnya terkait dengan bentuk yang
masih, perubahan fonem yang tidak hanya berubah
menjadi fonem lain, namun juga pelesapan ataupun
penyingkatan fonem, dan makna kata majemuk yang
masih banyak kekurangan khususnya keberagaman
dalam penelitian ini.
2. Sumber data yang terdapat pada penelitian ini hanya
terbatas pada manga/komik Detective Conan (名探
偵コナン) volume 97 dan 98 saja, sehingga perlu
adanya penelitian lebih lanjut oleh peneliti lainnya
pada sumber yang lebih luas lagi seperti novel,
majalah, koran, dll, serta serta subjektifitas data yang
tidak harus selalu kata majemuk nomina yang
mengandung unsur bagian tubuh manusia, masih
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banyak jenis kata majemuk yang mumpuni sebagai
data penelitian.
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