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Abstrak 
Ekor verba -u/-ru dikenal sebagai konstituen yang menyatakan makna kala tidak lampau (mendatang). 

Makna kala tidak lampau ini berada pada level konkrit yaitu pada kalimat sehari-hari. Pada level abstrak 

yaitu dalam pembentukan konstruksi predikat verba, -u/-ru tidak mempunyai makna kala. Contoh yang 

paling jelas adalah verba dalam bentuk kamus. Konstituen -u/-ru dalam level abstrak inilah yang dalam 

tulisan ini dapat diposisikan sebagai konstituen penyambung. Misalnya konstituen penyambung -u dalam 

kalimat sehari-hari ada yang tetap -u, ada yang berubah menjadi -i, -a, dan -e, dan ada juga yang hilang 

menjadi Ø. Selanjutnya, konstituen penyambung -u, -i, -a, -e, dan Ø ini diposisikan sebagai alomorf, yaitu 

anggota dari sebuah morfem yang sama. 

Kata-kata kunci: ekor verba –u/-ru, konstituen penyambung, frasa predikat. 

1. Pengantar 

Berbicara mengenai konstituen penyambung, tentu akan membawa angan ke arah kata 
sambung atau yang dalam bahasa Jepang disebut setsuzokushi. Kata sambung dipergunakan 
untuk menyambung antara klausa (atau kalimat) yang satu dengan klausa yang lain. Tetapi 
dalam tulisan pendek ini tidak hendak membahas kata sambung yang digunakan untuk 
menyambung klausa; namun lebih kecil dari klausa, yaitu frasa.  

Secara tatabahasa preskriptif, kalimat majemuk terdiri dari beberapa klausa, klausa tersusun 
dari rangkaian frasa, frasa tersusun dari rangkaian kata, kata terdiri dari rangkaian suku, dan 
suku terdiri rangkaian fonem (huruf). Dari beberapa satuan lingual ini akan difokuskan pada 
konstruksi yang disebut frasa. Jadi, konstituen penyambung yang dimaksud terdapat dalam 
konstruksi frasa. 

Dalam kajian fungsi sintaksis, kalimat terdiri dari fungsi subjek, fungsi predikat, dan fungsi objek. 
Dan, dalam tatabahasa tradisional ditambahkan pula fungsi keterangan. Dalam pengisian 
predikat, masing-masing bahasa akan berbeda. Walaupun demikian, ada jenis kata tertentu 
yang dipastikan sama secara antar-bahasa dalam pengisian predikat. Artinya, semua bahasa 
menempatkan jenis kata tersebut di slot predikat. Jenis kata yang dimaksud adalah kata kerja 
atau verba. Untuk memudahkan pembahasan akan difokuskan pada fungsi predikat yang diisi 
oleh verba, yaitu predikat verba.  

Ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam tulisan ini: adakah konstituen 
penyambung dalam konstruksi frasa predikat verba?  

2. Verba dalam Bahasa Jepang 

Verba dalam bahasa Jepang dibedakan menjadi tiga, yaitu verba konsonan, verba vokal, dan 
verba tidak beraturan. Verba konsonan adalah verba yang akarnya berakhir dengan fonem 
konsonan atau disebut juga verba dengan ekor kata -u. Misalnya pada verba ka(w)u (membeli), 
uru (menjual), asobu (bermain), yomu (membaca), dan kaku (menulis), fonem -u yang bergaris 
bawah adalah ekor kata. (Selengkapnya lihat tabel (1)). Sedangkan, yang menjadi akar verba 
masing-masing adalah kaw, ur, asob, yom, dan kak (lihat kolom 1c), serta masing-masing akar 
verba tersebut diakhiri dengan konsonan w, r, b, m, dan k (kolom 1c). Oleh karenanya disebut 
verba konsonan. 

HUMANIORA 
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Verba vokal adalah verba yang berekor kata -ru dan akar verbanya berakhir dengan vokal. 
Misalnya pada verba miru (melihat) dan taberu (makan), ekor verbanya adalah -ru (bergaris 
bawah). Akar verbanya adalah mi dan tabe (kolom 1c), serta masing-masing berakhir dengan 
vocal i dan e (kolom 1d). Oleh karena itu disebut verba vokal. Verba tidak beraturan adalah 
verba yang sulit ditentukan akar verbanya. Misalnya verba kuru (datang) dan suru
(mengerjakan) jika ditambahkan imbuhan -tai (ingin) dan -nai (tidak) menjadi kitai (ingin datang), 
konai (tidak datang), shitai (ingin mengerjakan), dan shinai (tidak mengerjakan). Di situ sulit 
untuk menentukan akar verbanya kuru adalah ku, ko, atau ki; akar verbanya suru adalah su
atau shi. Dalam tulisan ini hanya berkonsentrasi pada dua jenis verba yang disebut di awal. 

(1) Jenis Verba dalam Bahasa Jepang 

Jenis 

Verba 

Contoh Akar Verba Konsonan 

Akhir 

Arti 

a b c d e 

ka(w)u ka(w) w membeli 

motu mot t membawa 

uru ur r menjual 

asobu asob b bermain 

shinu shin n mati 

yomu yom m membaca 

kaku kak k menulis 

oyogu oyog g berenang 

Konsonan 

(berekor 

kata -u) 

hanasu hanas s berbicara 

miru mi i melihat 

niru ni  mirip 

taberu tabe e makan 

Vokal  

(berekor 

kata -ru) 

neru ne  tidur 

suru  mengerjakan 

kuru  datang 

Tidak  

Beraturan  

irassharu  datang/pergi 

3. Konstruksi Frasa Predikat Verba 

Sebelum masuk pada pembicaraan konstituen penyambung, dalam sub ini akan diulas 
mengenai konstruksi frasa predikat verba dalam bahasa Jepang. Kita lihat contoh-contoh 
berikut ini dengan menggunakan verba yomu (membaca). 

(2) a. yomimasu 
 b. yomitai 
 c. yomanai 
 d. yomanakerebanaranai 

Pada contoh (2) di atas, yang menjadi konstituen utama atau head adalah akar verba yom dan 
bukan yomi atau yoma. Sedangkan yang menjadi keterangan atau modifier-nya adalah 
konstituen yang masing-masing secara berurutan menyatakan kesopanan (2a), keinginan (2b), 
negative (2c), dan keharusan (2d) masih menjadi tanda tanya

1
. Apakah bentuk modifiernya 

adalah -masu, -tai, -nai, nakerebanaranai atau -imasu, -itai, -anai, -anakerebanaranai, hal ini 
masih menjadi perdebatan. Ada ahli yang memosisikan bahwa -masu, -tai, -nai, 
nakerebanaranai dan -imasu, -itai, -anai, -anakerebanaranai adalah morfem yang sama dengan 

                                               
1
 Mengenai konstituen mana yang menjadi head dan mana yang menjadi modifier dalam konstruksi predikat, ada dua 

sudut pandang yang berlawanan. Misalnya pada konstruksi predikat tabe-tai (ingin makan), menurut kebiasaan ahli 
logika yang menjadi head adalah –tai (ingin); sedangkan menurut Lehmann (1973) yang menjadi head adalah tabe-
(makan). Tulisan ini bersandar pada sudut pandang yang ke dua. 
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bentuk yang berbeda
2
. Artinya, dianggap sebagai alomorf. Hal ini bisa kita samakan dengan 

morfem atau awalan me- dalam bahasa Indonesia. Awalan me- dalam bahasa Indonesia 
beralomorf dengan men-, mem-, meny-, meng-, dan menge-. Ada juga ahli yang menjelaskan 
bahwa konstituen yang menyatakan kesopanan, keinginan, negative, dan keharusan masing-
masing adalah -masu, -tai, -nai, -nakerebanaranai. Bagaimana dengan buku-buku pelajaran 
dalam pendidikan bahasa Jepang di luar negeri (di luar Jepang)? Rupa-rupanya dalam buku 
pelajaran bahasa Jepang seperti “Minna no Nihongo” menggunakan cara yang disebutkan 
belakangan (ke dua), yaitu -masu, -tai, -nai, dan -nakerebanaranai. Tulisan pendek ini akan 
mengikuti alur pemikiran yang ke dua. 

Dengan bersandarkan pada pendapat yang ke dua, maka akar verba pada contoh (2) di atas 
adalah yom, dan imbuhan yang menyatakan kesopanan, keinginan, negatif, dan keharusan 
masing-masing adalah -masu, -tai, -nai, -nakerebanaranai. Bagaimana dengan konstituen i dan 
a yang bergaris bawah pada contoh (2) di atas? Konstituen inilah yang pada tulisan ini 
diposisikan sebagai konstituen penyambung. Konstituen i bertugas merekatkan akar verba 
yom- dengan -masu dan -tai, sedangkan konstituen a bertugas merekatkan akar verba yom-
dengan -nai dan -nakerebanaranai. 

4. Dasar Pemikiran Konstituen i dan a sebagai Konstituen Penyambung 

4.1. Frasa Nomina 

Istilah konstituen penyambung ini tidak begitu akrab di perlinguistikan Indonesia. Konstituen 
penyambung mengindikasikan tugasnya sebagai penyambung antara konstituen yang satu 
dengan konstituen yang lain. Ibaratnya lem, dia mempunyai tugas merekatkan atau 
menempelkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Perhatikan frasa pada contoh 
bahasa Indonesia dan bahasa Jepang berikut. 

Konstituen head dan modifier dalam konstruksi frasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang 
memiliki konstruksi urutan yang berlawanan. Bahasa Indonesia menempatkan konstituen head 
di awal frasa, sebaliknya bahasa Jepang menempatkan konstituen head di akhir frasa. Pada 
contoh bahasa Indonesia, frasa nomina + nomina buku saya di antaranya tidak membutuhkan 
penyambung; sedangkan pada buku(nya) Pak Sugeng, konstituen penyambung -nya digunakan 
secara opsional. Pada frasa nomina + ajektiva buku (yang) mahal, konstituen penyambung 
yang juga digunakan secara opsional; sedangkan pada frasa nomina + verba, konstituen 

                                               
2
 Lihat bukunya Shirota Shun (1998) dengan judul Nihongo Keitairon. 

(3)  Bahasa Indonesia  Bahasa Jepang 

  Head Penyam 

bung 

Modifier  Modifier Penyam 

bung 

Head 

 buku Ø saya  watashi 

(saya) 

no hon  

(buku) 

Nomina 

 buku (nya) Pak Sugeng  Sugeng sensei no hon 

 taisetsu 

(penting) 

na hon Ajektiva buku (yang) mahal 

 takai 

↓

taka 

(mahal) 

Ø 

↓

i 

hon 

Verba  orang yang minum  futoru 

↓

futor 

(gemuk) 

Ø 

↓

u 

hito 

(orang) 
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penyambung yang digunakan secara wajib seperti pada orang yang minum. Ajektiva mahal dan 
verba minum adalah akar kata. 

Dalam frasa nomina bahasa Jepang dengan konstruksi frasa nomina + nomina watashi no hon
(buku saya) dan Sugeng sensei no hon (buku Pak Sugeng), konstituen penyambung no
digunakan secara wajib. Dalam konstruksi frasa ajektiva tipe na + nomina taisetsu na hon (buku 
penting), penyambung na juga digunakan secara wajib. Sedangkan dalam konstruksi frasa 
ajektiva tipe i + nomina takai hon (buku mahal) dan konstruksi frasa verba + nomina futoru hito
(orang gemuk), tidak terdapat penyambung seperti no dalam Sugeng sensei no hon di atas. 
Akan tetapi pada ajektiva takai (mahal) dan verba nomu (minum) yang menjadi menjadi akar 
verba masing-masing adalah taka dan futor, serta ekor katanya adalah i dan u. Pada konstituen 
i dan u setidaknya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sebagai konstituen 
yang menyatakan kala (mendatang) dan kemungkinan ke dua tidak menyatakan makna kala. 
Menilik ajektiva yang selalu menyatakan keadaan maka i pada takai hon agak sulit menemukan 
contoh yang menyatakan kala mendatang. Demikian pula pada verba futoru (gemuk) juga 
menyatakan keadaan. Hal ini berbeda dengan verba yang menyatakan kegiatan seperti contoh 
(4) kaeru (pulang) dan contoh (5) taberu (makan). Konstituen -u pada kaeru dan -ru pada taberu
menyatakan kala mendatang. Jika i pada takai dan u pada futoru tidak menyatakan kala, maka 
dia dapat diposisikan sebagai konstituen penyambung. 

(4) Korekara kaeru hito wa mazu jibun no teburu o katazukete kudasai. 
(Orang yang akan pulang setelah ini, bereskan dulu mejanya sendiri-sendiri) 

(5) Korekara taberu hito wa te o aratte kudasai. 
(Orang yang akan makan, silakan cuci tangan) 

4.2. Hierarki Penyambungan 

Teori hierarki penyambungan ini didasarkan pada uraian Verhaar (1996, 318-327). Dalam 
setiap bahasa terdapat hierarki konstruksi frasa nomina + non-nomina. Dalam frasa dengan 
konstituen head atau utamanya nomina dan konstituen modifiernya non-nomina, 
penyambungannya dapat bersifat rapat sehingga tidak diperlukan konstituen penyambung; atau 
sebaliknya bersifat longgar sehingga konstituen penyambung dipakai secara opsional bahkan 
wajib. Deretan hierarki penyambungan tersebut membentuk continuum. Perhatikan hierarki 
penyambungan (6) berikut. 

(6) Hierarki Penyambungan 
semakin ke atas . nomina + artikel 

semakin rapat . nomina + deiktik 
. nomina + pronominal interogatif 
. nomina + pembilang 
. nomina + ajektiva 

semakin ke bawah . nomina + partisipia
3

semakin longgar . nomina + klausa relatif 

Deret hierarki penyambungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa urutan 
konstruksi frasa nomina + non-nomina tidak dipermasalahkan. Artinya, bisa saja urutannya 
menjadi non-nomina + nomina. Semakin tinggi (angkanya besar) konstruksi frasa tersebut 
hubungan antara nomina head dan non-nomina modifier semakin rapat sehingga konstituen 
penyambung tidak diperlukan; sebaliknya, semakin rendah (angkanya kecil) konstruksi frasa 
tersebut hubungan antara nomina head dan non-nomina modifier semakin longgar sehingga 
diperlukan konstituen penyambung. Jika pada salah satu deret hierarki tersebut konstituen 
penyambung digunakan secara wajib, maka semua deret di bawahnya juga wajib memakai 
konstituen penyambung. 

                                               
3
 Partisipia (partisipel) adalah verba yang digunakan sebagai ajektiva (Harimurti Kridalaksana, 1993: 156) 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, berikut ini penerapan teori hierarki penyambungan frasa 
nomina + non-nomina dalam bahasa Jepang. 

(7) Hierarki Penyambungan dalam Bahasa Jepang 
7. Jakarta  e (ke Jakarta) 
6. kono  hon (buku ini) 
5. dono  hito (orang mana) 
4. futari  *(no)  gakusei (dua orang siswa) 
3a. kirei  *(na)  ojoosan (gadis cantik) 
3b. utsukushi  *(i)  ojoosan (gadis cantik) 
2. futo  *(ru)  hiro (orang gemuk) 
1. mi  *(ru)  hito (orang yang melihat) 
Ket: Tanda *(_) artinya konstituen yang berada dalam tanda tersebut bersifat wajib hadir 

Dari hierarki penyambungan (7) tersebut, dapat diketahui bahwa konstituen penyambung wajib 
digunakan pada deret nomor 4 yaitu pembilang + nomina. Sehingga, semua deret dibawahnya 
konstituen penyambung juga wajib digunakan. Dengan demikian, pada deret 3b ajektiva tipe i + 
nomina, 2 partisipia + nomina, dan 1 verba + nomina, konstituen ekor kata -i dan ekor kata -ru
dapat berfungsi sebagai konstituen penyambung. 

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, ekor verba -u/-ru dalam tulisan ini diposisikan sebagai 
konstituen penyambung. Sebagai konstituen penyambung, -u/-ru tidak hanya menyambung 
nomina dan non-nomina dalam frasa nomina, tetapi juga dapat menyambung verba 
(maksudnya: akar verba) dengan kata bantu predikat dalam konstruksi predikat verba. 

5. Dua Level -u/-ru

Sampai di sini, telah diuraikan tentang dasar bahwa ekor verba -u/-ru dapat diposisikan sebagai 
konstituen penyambung dalam konstruksi predikat verba bahasa Jepang. Sebenarnya yang 
berekor kata -u/-ru tidak hanya verba, konstituen-konstituen yang disebut dengan kata bantu 
predikat yang menyatakan kesopanan seperti -desu dan -masu juga berekor dengan -u. 
Demikian pula kata bantu predikat -reru/-rareru (pasif), -seru/-saseru (kausatif), dan -eru/-rareru
(kemungkinan) juga berekor dengan -ru. Fungsi -u/-ru baik dalam verba maupun kata bantu 
predikat hanyalah sebagai pelengkap nama verba dan kata bantu yang bersangkutan. Dalam 
pembentukan kata maupun frasa ekor -u/-ru tidak mempunyai makna, karena dia hanya 
sebagai pelengkap sebuah nama. Perhatikan contoh (8) dan (9) berikut. 

(8) Watashi   wa   korekara    sugu    ne-    -ru. 
 `saya`   TOP `setelah ini`  `segera` `tidur` FUTURE 
 (Setelah ini saya akan segera tidur) 
(9) Hayaku    ne-    -ta-     -i. 
 `cepat`   `tidur` `ingin` FUTURE 
 (Saya ingin cepat tidur) 

Pada contoh (8), predikatnya berkonstruksi akar verba ne- (tidur) dan ditempeli kata bantu 
predikat yang menyatakan kala mendatang -ru (akan); keseluruhan konstruksinya adalah neru. 
Pada contoh (9), berkonstruksi akar verba ne- (tidur) + -ta- (ingin) + -i (akan). Dalam hal ini ne-
berasal dari verba neru juga seperti pada contoh (8). Kemudian, apa perbedaan antara neru
yang disebut pertama dan neru yang disebut kedua. Di sinilah, rupanya perlu dibedakan antara 
-ru yang menyatakan makna kala mendatang (8) dan -ru yang tidak mempunyai makna. Pada -
ru yang pertama berada pada level konkrit, seperti dalam pemakaian sehari-hari. Oleh karena 
itu disebut dengan -ru pada level konkrit. Sedangkan -ru yang kedua adanya dalam otak 
penutur dan bersifat abstrak, yang pada tulisan ini disebut dengan -ru pada level abstrak. 
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Dengan demikian, -u/-ru dalam verba kau (membeli) taberu (makan) seperti dalam bentuk 
kamus, kata bantu predikat -desu, -masu, -reru/-rareru, -seru/saseru, dan lain sebagainya 
bersifat abstrak. Sedangkan, -u/-ru dalam kalimat nyata yang dipakai dalam kalimat sehari-hari 
bersifat konkrit. Dalam hal ini, -ru dan -u diposisikan sebagai bentuk berbeda dari morfem yang 
sama atau sering disebut sebagai alomorf. 

6. Alomorf -u

Sebagai konstituen penyambung, -u/-ru ibaratnya sebuah lem, dia mempunyai tugas 
menyambungkan antara konstituen akar verba dan konstituen yang dalam tulisan ini disebut 
dengan kata bantu predikat. Istilah kata bantu predikat ini untuk meng-indonesiakan istilah 
jodooshi dalam bahasa Jepang. Jenis kata yang disebut kata bantu predikat ini dalam bahasa 
Jepang mencakup konstituen yang menyatakan kala, aspek, modal, diatesis, dan sebagainya. 
Para linguis Jepang berbeda-beda dalam mengelompokkan kata bantu predikat ini. Pada 
tulisan pendek ini, kata bantu predikat didefinisikan sebagai jenis kata yang bersama-sama 
dengan akar verba membentuk konstruksi predikat. Dalam bahasa Jepang, dipandang dari segi 
urutan morfem/kata, jenis kata bantu predikat ini berada setelah akar verba. 

Subbab ini akan membahas tentang jenis bentuk konstituen penyambung secara sekilas. 
Pembahasan terbatas pada konstituen penyambung -u. Seperti sudah dijelaskan pada subbab 
sebelumnya bahwa -u/-ru mempunyai dua level. Level abstrak dan level konkrit. Pada level 
abstrak, -u/-ru tidak mempunyai makna; sedangkan pada level konkrit -u/-ru mempunyai makna 
kala tidak lampau atau mendatang. Pada level abstrak, konstituen penyambung -u ketika 
digunakan dalam kalimat sebenarnya (level konkrit) ada yang tetap -u, ada yang berubah 
menjadi -i, -a, dan -e, serta ada yang hilang (Ø) seperti pada tabel (10). Hubungan antara -u, -i, 
-a, -e, dan Ø, dalam tulisan ini diposisikan sebagai alomorf, yaitu anggota dari sebuah morfem 
(morfem penyambung) yang sama yaitu morfem -u. 

(10) Alomorf Konstituen Penyambung -u

Verba Penyambung 

-u 

Kata Bantu Predikat 

i -masu (sopan) 

-tai  (keinginan) 

-yasui (habituatif) 

a -nai  (negative)  

-seru  (kausatif)  

-reru  (pasif) 

-nakerebanaranai (harus) 

Ø -u  (kala mendatang) 

-e  (perintah) 

-oo  (ajakan) 

u -kotogadekiru  (mungkin) 

-mae  (urutan: sebelum) 

-na  (larangan) 

i Ø -d(t)a  (kala lampau) 

-d(t)e  (bentuk sambung) 

yom(n)- 

(membaca) 

e -ba   (pengandaian) 

-baii  (saran) 

7. Simpulan 

Ekor verba -u/-ru selama ini dikenal sebagai konstituen yang menyatakan kala mendatang. Hal 
ini benar adanya, karena pada level konkrit memang -u/-ru menyatakan makna itu. Akan tetapi, 
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seperti telah diuraikan bahwa -u/-ru juga bisa diposisikan sebagai konstituen penyambung 
dalam konstruksi predikat verba. Sebagai penyambung dia merangkai akar verba dan kata 
bantu predikat sebagai satu kesatuan untuk membentuk konstruksi predikat. 

Konstituen penyambung -u pada kalimat nyata mempunyai alomorf berupa -u, -i, -a, -e, dan Ø. 
Tulisan ini hanya membahas secara global tentang adanya konstituen penyambung dalam frasa 
predikat verba. Berdasarkan jenis-jenis kata bantu predikat yang lain, jumlah alomorf konstituen 
penyambung -u dapat bertambah. Hal ini perlu pembahasan lebih lanjut. Demikian juga halnya 
dengan konstituen penyambung -ru yang tidak sempat dibahas alomorfnya dalam tulisan 
pendek ini. 
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