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1. Pendahuluan 

Bahasa berfungsi referensial mengandung pengertian bahwa bahasa merupakan alat 
mengungkapkan segala sesuatu, baik sesuatu itu berada dalam alam fikirannya (perasaan, 
pendapat, emosi), maupun objek yang berada di luar dirinya. Namun, pengungkapan sesuatu 
hal, kejadian melalui bahasa tersebut dilakukan dengan bermacam-macam bentuk 
pengungkapan. Pertama, pengungkapan secara langsung terhadap segala sesuatu yang akan 
diungkapkan melalui bahasa berdasarkan pemikiran umum dan kebiasaan-kebiasaan yang 
telah umum dilakukan. Kedua, pengungkapan secara tidak langsung atau pengungkapan 
dengan sudut pandang yang berbeda terhadap segala sesuatu melalui bahasa. Bentuk 
ungkapan-ungkapan seperti “gakkou no mae ni tatte iru kata wa nihongo no atarashii sensei 
desu”. <seseorang yang berdiri di depan sekolah adalah guru bahasa Jepang yang baru> atau 
bentuk lain seperti  “sono sensei wa dare ni taishite mo yasashii desu yo”. <guru tersebut selalu 
berlaku ramah kepada semua orang>. Adalah contoh model pengungkapan objek secara 
langsung yang memberikan informasi secara jelas melalui bentuk, variasi bahasa yang ada. 
Lain halnya bila ungkapan-ungkapan seperti “kanojo koso wa watashitachi no megami da”. 
<hanya pacarlah permata hati kami”, “kare wa suieikai no tobiuo” <dia (laki-laki) adalah raja 
dalam dunia perenangan> (dalam Yamanashi, 1998:26). Dua ungkapan yang disebutkan 
terakhir ini merupakan model pengungkapan objek secara tidak langsung dan mengandung 
makna pengandaian, dalam linguistik dikenal dengan istilah majas. Artinya, kedua contoh 
ungkapan yang dikemukakan Yamanashi tidak akan bisa dipahami jika mendasarkan pada 
makna leksikal kata pembentuk kalimat atau ungkapan yang bersangkutan. Kedua kalimat itu 
hanya bisa dipahami dengan menguraikan makna majas dari ungkapan tersebut. Yamanashi 
(1998:27) mendefinisikan bahwa majas dimaknai sebagai bentuk ungkapan yang tidak 
menunjuk pada makna leksikal ungkapan yang bersangkutan, melainkan menunjuk pada 
makna pengandaian yang berupa perbandingan.   

Banyak pertimbangan yang mendasari penggunaan majas dalam komunikasi dengan bahasa. 
Termasuk pertimbangan yang mendasarkan pada alasan yakni untuk menghormati hubungan 
para penutur bahasanya.Yamanashi (1998;1) menyebutkan bahwa majas sebagai salah satu 
jenis retorika bahasa, serta tendensi majas dipahami sebagai media retorika untuk menghiasi, 
mempercantik kata-kata secara bebas. Penggunaan bentuk kata-kata yang “dipoles” tersebut 
mempunyai alasan selain untuk menyampaikan segala aktivitas sehari-hari secara lebih efektif, 
juga berperan dalam pengenalan dan penemuan sesuatu agar menciptakan dunia baru yang 
dinamis. Hal ini berkait dengan konsepsi majas sebagai alat penyampai sesuatu yang 
berkarakteristik fungsi inti dalam mekanisme bahasa yang dipakai manusia sehari-hari. Hal ini 
berarti majas merupakan wujud nyata hasil pemikiran manusia.  

2. Bahasa Dan Budaya 
  

Terdapat berbagai pandangan ihwal hubungan antara bahasa dan budaya. Ada teori yang 
menyebutkan bahwa bahasa merupakan bagian dari budaya. Dalam pengertian tersebut maka 
bahasa akan mencerminkan budaya masyarakat penuturnya. Sedangkan pendapat lain yang 
berbeda pandangan menyebutkan bahwa bahasa dan budaya merupakan dua hal yang 
berbeda, namun mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Selain itu, ada juga yang 
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menyebutkan bahwa bahasa sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga bahasa merupakan 
manifestasi budaya. Serta masih banyak pendangan lain yang menyebutkan hubungan diantara 
keduanya.  

Tulisan ini tidak akan memberikan simpulan terkait dengan pendapat mana yang paling tepat 
menyangkut permasalahan keterkaitan budaya dan bahasa. Namun, penulis sependapat 
dengan Chaer dan Agustina (1995:216) budaya menyangkut seluruh hal yang terkait dengan 
kehidupan manusia, termasuk aturan hukum, hasil karya, kebiasaan dan tradisi, termasuk juga 
komunikasi yang digunakan manusia, yakni bahasa. Mendasarkan pada pendapat tersebut, 
serta pendapat Silzer (dalam Chaer, 1995:222) maka bahasa dan budaya merupakan dua 
fenomena terikat, seperti dua anak kembar maupun sekeping mata uang, satu sisi merupakan 
cerminan budaya, sisi lain merupakan sistem bahasa.  

3. Majas dan Pemahamannya 

Permasalahan pertama yang harus dijelaskan sebelum mengupas tentang majas dalam bahasa 
Jepang yakni bagaimana bentuk ungkapan tertentu disebut sebagai majas. Perlu diperjelas 
bahwa ungkapan bahasa disebut majas atau bukan majas tidak harus dibedakan atas 
perbedaan bentuk ungkapannya, meskipun bentuk ungkapannya sejenis. Nakamura (1989:19) 
memberikan contoh satu majas dalam kalimat bahasa Jepang. 

(1) Kusamura  no   hebi no manako   no you ni  tsumetaku   kagayatte   ita. 
      rumput   Gen   bolamata ular      seperti   dingin        berkilau  aspect 
      matanya dingin memancar seperti mata ular yang bersembunyi di rerumputan. 
  
Bagian kalimat tersebut yang mengandung bentuk pengandaian, bentuk majas terdapat pada 
frase yang digaris bawah. Sebenarnya ‘hebi no manako’, bukanlah menyatakan makna 
sebenarnya “mata seekor ular”. Kesadaran (sebagai unsur terpenting bila dibanding dengan 
kenyataan) bahwa ungkapan tersebut menyampaikan pesan bukan pada mata seekor ular, 
tetapi perasaan terhadap sesuatu (kemungkinan seseorang) yang mempunyai bentuk mata 
yang terlihat tidak wajar, melukiskan kekejaman dan kebengisan. Pemahaman tentang makna 
majas dari bentuk ungkapan ‘hebi no manako’ seperti ini hanya bisa dipahami jika pelaku 
komunikasi memahami betul makna lain dibalik makna leksikal ungkapan yang bersangkutan. 

Morita et.all (2000:105) mendefinisikan Majas yakni, 
“Hiyu wa, sono taishou no tokuchou ya joukyou o, imi no chigau hoka no go o motte rensou ya 
ruisui saseru hyougenhou de aru”. 
<majas merupakan bentuk ungkapan yang maknanya didapat dari analogi, hubungan pikiran 
untuk menunjukkan karakter, keadaan atas penggunanaan kata lain yang berbeda makna>  

Mendasarkan pada pendapat-pendapat ini, yang menyebutkan bahwa ungkapan dikatakan 
sebagai majas disebabkan bentuk ungkapan yang bersangkutan memenuhi persyaratan 
tertentu. Persyaratan minimal bentuk majas yakni adanya pengingkaran atas kebenaran yang 
diungkapkan atas makna sebenarnya/makna struktur bentuk bahasa yang dipakai dalam 
ungkapan tersebut. Melalui bentuk bahasa itu, sebenarnya ingin menyatakan sesuatu yang lain. 
Pertanyaannya, hal apa yang mendasari hubungan bentuk ungkapan tersebut mampu 
melukiskan sesuatu hal yang lain, sebagai makna kiasan bagian dari majas. Untuk menjelaskan 
hal tersebut, penulis menggunakan pendapat Yamanashi (1998:14) yakni: 
“Tatoerumono to tatoerarerumono, soshite kono tatoe no konkyou to narumono, kono mitsu no 
yousou wa, hiyuuhyougen no ninchiwaku no juuyou na kousei yousou de aru”

Pendapat ini memberikan batasan yang jelas, bentuk ungkapan dalam majas mempunyai unsur 
pembentuk esensial yang merupakan keharusan pada bentuk yang diakui sebagai majas 
tersebut. Ketiga unsur tersebut adalah sesuatu/objek yang dibandingkan, sesuatu/objek yang 
menjadi pembanding, dan alasan hubungan perbandingan tersebut. Unsur yang disebutkan 
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terakhir inilah yang memberikan bukti, alasan dan deskripsi yang dapat dipergunakan sebagai 
makna bentuk majas tersebut. 

(2) Sono     otoko     wa   ookami   de aru 
      itu       Laki-laki   Top   srigala    tobe 
      Laki-laki itu berkarakter licik dan garang 

Majas merupakan bentuk ungkapan yang didalamnya mengandung pengingkaran kenyataan 
objek yang sebenarnya ditunjukkan oleh satu bahasa yang digunakan. Mendasarkan pada 
karakter ini, contoh 2 merupakan bentuk majas dalam bahasa Jepang. Kalimat (2) menunjukkan 
pengingkaran kenyataan, peminjaman karakter makna yang melekat pada “ookami” untuk 
menjelaskan karakter yang sama pada “otoko”, kemungkinannya adalah karakter sifat pada 
orang laki-laki dipersamakan, mirip dengan karakter sifat serigala. Jika mengandalkan 
penganalisaan komponen makna dengan cara di atas akan belum mampu menyajikan deskripsi 
karakter makna yang dipertukarkan tersebut. Yamanashi menyajikan satu langkah untuk 
memperjelas karakter yang dipertukarkan tersebut dengan penggalian karakter khusus pada 
objek pembandingnya, istilah yang dipakai yakni “kengen tokusei”<manifestasi sifat khas>. 
Misalnya pada contoh (2) “ookami” sebagai objek pembanding mempunyai manifestasi sifat 
khusus yakni kebuasan, kegarangan “doumou”, licik, curang “inken”. Karakter inilah yang 
dipinjam untuk menjelaskan objek yang diperbandingkan dalam contoh kalimat 2 di atas.  

Bertolok ukur pada pemikiran di atas, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan pemahaman 
makna majas bahasa jepang khususnya majas metafora “inyu” yang dalam pemahaman 
makanya mendapatkan kontribusi pengetahuan sosial budaya, bahkan dipengaruhi latar sosial 
budaya masyarakat bahasa Jepang itu sendiri. Bagaimana sumbangan pengetahuan budaya 
dalam praktik pemahaman makna majas bahasa Jepang akan terlihat pada beberapa kasus 
bentuk-bentuk majas berikut. 

4. Pembahasan Majas 
(3) Yuki   no   hada  

      salju  gen  kulit  
      Kulit yang putih 
    
Bentuk majas jenis metafora ini mempunyai makna kiasan pengandaian warna kulit yang 
berwarna putih. Warna kulit putih dari seseorang (umumnya adalah kulit seorang wanita) 
dipersamakan dengan warna salju. Peminjaman bentuk ungkapan tertentu untuk 
mengungkapkan suatu maksud yang lain yang mendasarkan pada konsep kemiripan atau 
kesamaan “ruijisei” merupakan bentuk majas metafora. Jikalau dianalisis secara mendalam 
bahwa kemiripan antara warna salju (objek nyata yang sebenarnya) dengan warna kulit 
seseorang (objek yang diperbandingkan) mempunyai kesamaan kesan diantara kedua objek 
yang diperbandingkan tersebut. Kesamaan kesan inilah yang mendorong masyarakat penutur 
bahasa yang bersangkutan, ketika ingin melukiskan maksud begitu lembut dan putihnya kulit 
seseorang, menggunakan bentuk ungkapan “yuki no hada”. Kontribusi pengetahuan budaya 
pada saat menganalisa makna majas ini terlihat pada waktu memahami kata “yuki”. Bagi  
pembelajar bahasa jepang yang berasal dari negara tropis, dan prinsipnya tidak mempunyai 
musim yang mampu menurunkan salju, bahkan belum pernah melihat salju tidak akan mampu 
memahami bahwa salju mempunyai karakter makna mampu memberikan kesan “lembut dan 
putih”. Pemahaman tentang musim, keadaan alam (dalam pengertian luas merupakan bagian 
budaya) mampu memberikan kemudahan pemahaman bentuk pengandaian jenis metafora 
tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pula, ketika bahasa tertentu tidak mempunyai karakter musim 
yang mampu menurunkan salju, maka bentuk ungkapan yang mengusung kata salju pun tidak 
akan pernah ada.  

Bentuk majas yang lain seperti: nami, yama, hi no de ikioi, sakura , takane no hana mempunyai 
merupakan contoh-contoh majas metafora yang karakter yang sama dengan pemaknaan 
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ungkapan yuki no hada. Pemahaman tentang kondisi alam beserta tumbuhan yang 
melingkupinya menjadi penting dalam pemahaman makna majas yang bersangkutan. 

(4) Neko    to   saru
      kucing  dan  monyet 
      Seperti kucing dan monyet 

Majas metafora pada bentuk ungkapan neko to saru memiliki makna kiasan yakni lukisan 
hubungan yang tidak akan pernah akur, bersahabat dan selaras. Bentuk ungkapan ini muncul 
berdasarkan pada kesan pada masyarakat Jepang yang mempunyai pandangan, pendapat 
(sebagai cermin budaya) terhadap hubungan kedua jenis binatang tersebut yang selalu 
menunjukkan ketidakharmonisan. Kesamaan kesan atas dasar pandangan yang sama terhadap 
hubungan kedua jenis binatang tersebut dijadikan sebagai pembanding, untuk menyatakan 
maksud hubungan manusia yang tidak pernah harmonis, selalu menunjukkan gejala 
permusuhan, saling serang. Pemahaman budaya terlihat jelas waktu menganalisa karakter dan 
sifat kedua binatang tersebut dalam kehidupan masyarakat Jepang, serta pandangan orang 
Jepang terhadap kedua binatang tersebut sangat menentukan dalam memahami makna kiasan 
majas bentuk ini. 

Contoh metafora lain yang termasuk dalam jenis ini adalah karasu no gyouzui, suzume no 
namida, ushi no ayumi, inuji ni merupakan beberapa contoh bentuk-bentuk majas metafora 
yang dalam pemahaman maknanya memerlukan pemahaman pula pada makna pengandaian 
binatang dalam pemikiran orang Jepang.  

(5) Shougi                   daoshi 
      mirip buah catur           jatuhnya 
      Layaknya jatuhnya buah catur 
  
Majas metafora ini mempunyai makna kiasan ‘satu bagian mengalami keruntuhan atau 
kehancuran, maka bagian seluruhnya segera menyusul mengalaminya’. Makna  majas 
metafora ini terjadi karena kesamaan analogi ‘ruijisei’ dengan bentuk dan model permainan 
catur, cermin dari makna leksikal bentuk ungkapan tersebut. Dalam Daijirin Jiten (1995) 
memberikan penjelasan tentang makna shougi daoshi sebagai berikut. Pertama, dalam bangsa 
Jepang dikenal pula permainan catur. Kedua, bentuk permainan catur ditata, diatur secara 
berderet untuk semua buah caturnya. Bila beranalogi satu deret buah catur mengalami 
keruntuhan, maka akan memberikan efek terhadap deretan buah catur yang lain, begitu 
seterusnya, sehingga semua buah catur akan mengalami keruntuhan, kejatuhan. Kesan atas 
bentuk dan model penataan buah catur sebagai salah satu permainan masyarakat Jepang 
(sebagai bagian dari bentuk seni permainan) dijadikan sebagai pembanding, untuk menyatakan 
maksud satu bagian mengalami keruntuhan atau kehancuran maka bagian seluruhnya segera 
menyusul mengalaminya. Pemahaman atas satu bentuk permainan dalam masyarakat Jepang 
(permainan catur) sebagai bagian dari produk budaya sangat membantu dalam memahami 
makna metafora jenis ini. Contoh lain dari majas metafora sejenis ini yakni itachi gokko, oyama 
no taishou, hinoki butai, dan lain sebagainya. 

(6) Onshitsu                       sodachi 
      Ruangan dengan suhu tertentu   menumbuhkan, merawat 
      Mendidik dengan cara menjaga dari pengaruh di luar lingkungannya

Makna dari jenis majas metafora ini banyak terkait dengan sistem mata pencaharian 
masyarakat Jepang yang terlukis dalam makna kiasan dari majas ini. Pertama, makna majas 
metafora onshitsu sodachi bersumber pada kesamaan kesan dari kegiatan yang berisi tentang 
lukisan satu bentuk sistem mata pencaharian dalam kehidupan masyarakat Jepang. Lukisan 
sistem mata pencaharian berdasarkan makna sebenarnya ungkapan ini yakni satu bangunan 
atau fasilitas yang dipakai untuk membudidayakan tanaman dengan menjaga kestabilan 
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temperatur, serta menjaga pengaruh buruk dari luar lingkungan. Sedangkan makna kiasan dari 
majas metafora ini mengibaratkan seseorang yang dididik secara baik dalam dunia yang sempit, 
dan menjaganya dari pengaruh di luar lingkungan tersebut, bahkan dijadikan sindiran bagi 
orang yang tidak tahu bagaimana susahnya mejalani kehidupan. Kegiatan yang ditampilkan 
melalui pemaknaan leksikal/sebenarnya bentuk ungkapan ini dengan makna kiasannya 
mengandung kesamaan “ruijisei” kesan yang dimunculkan dari kegiatan tersebut. Pemahaman 
budaya, secara spesifik yakni karakter satu bentuk sistem mata pencaharian di Jepang 
melatarbelakangi penciptaan majas metafora, serta pemahaman satu model pembudidayaan 
tanamanan sebagai satu mata pencaharian tertentu (bahkan model ini terus berlanjut sampai 
sekarang) akan mempermudah dalam memahami makna majas metafora seperti ini. 

(7) Oni   ni    kanabou  
      Jin  dat.   pemukul besi 
      Seseorang yang mempunyai kekuatan yang besar dan didukung dengan senjata yang  
      ampuh 

Dalam Daijirin jiten (1995) disebutkan bahwa kata oni selain memiliki makna leksikal, kata ini 
juga digunakan dalam bentuk pengandaian jenis metafora. Makna leksikal kata oni dapat 
diartikan dalam beberapa makna, misalnya jin, setan, iblis, atau raksasa. Oni juga berarti ruh 
dari orang yang sudah meninggal. Menurut tradisi, cerita masyarakat Jepang, ruh orang yang 
sudah mati akan bisa menjelma kembali dan melingkupi kehidupan manusia yang masih hidup. 
Dalam cerita masyarakat, oni (ruh, setan) dikenal dalam bentuk raksasa yang mempunyai 
kekuatan besar dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Cerita dalam agama Budha, 
manifestasi oni dalam kehidupan masyarakat Jepang, misalnya mampu memberikan kutukan 
kepada seseorang dengan cara memberikan wajah buruk pada orang tersebut. Selain itu, oni
juga akan bisa menampakkan dirinya dalam bentuk wanita dan pria yang sangat menarik. 
Deskripsi tersebut merupakan karakter makna kata oni yang ada dan muncul berlatar belakang 
pada pemahaman religi, sistem kepercayaan dalam masyarakat Jepang. Pemahaman ini 
mampu diajukan sebagai dasar pemikiran dalam proses pemahaman makna kiasan kata oni.  

4. Simpulan 

Para ahli bahasa Jepang menyebutkan bahwa pemahaman makna majas metafora bisa 
diformulasikan melalui pencarian alasan-alasan, bukti-bukti yang mendasari kesamaan “ruijisei” 
antara objek yang diperbandingkan dengan pembandingnya. Alasan-alasan atau bukti-bukti 
inilah yang memberikan warna baru, pandangan baru terhadap suatu objek tertentu, yang pada 
awalnya hanya disampaikan melalui penggunaan bentuk ungkapan yang lazim dan umum. 
Penggunaan majas inilah yang membuka jalan untuk memberikan warna baru, menghiasai 
ungkapan-ungkapan tersebut menjadi lebih menarik dan indah, dan bahkan dari majaslah satu 
bentuk ungkapan akan meluaskan karakter makna yang disandangnya. Pemahaman budaya 
dari masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan, dalam hal ini yakni budaya Jepang banyak 
berkontribusi dalam memperbanyak dan memperluas bukti dan alasan yang mendasari 
kesamaan “ruijisei” sebagai dasar konsep metafora, guna mendapatkan pemahaman antara 
objek yang diperbandingkan dengan pembandingnya. Unsur-unsur budaya yang 
melatarbelakangi dan membantu dalam pemahaman bentuk-bentuk metafora dalam bahasa 
Jepang, misalnya, karakter kondisi alam dan hasilnya, cara pandang orang Jepang, kesenian, 
sistem mata pencaharian, dan bahkan religi masyarakat Jepang pun terlukiskan dalam 
ungkapan majas metafora. Mungkin masih banyak unsur-unsur budaya yang lain yang belum 
terjelaskan karena keterbatasan sampel data analisis yang diajukan dalam tulisan ini. 
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