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Abstrak
Penelitian ini membahas fukushi yang terdapat dalam buku dokusho no jikan ni yomu hon, yang mana
buku ini berisikan tentang cerpen-cerpen yang disatukan menjadi sebuah buku. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menemukan jenis fukushi yang terdapat dalam buku dokusho no jikan ni yomu hon tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data secara
sistematik sehingga mendapatkan gambaran yang benar mengenai subyek yang diteliti. Teori tentang fukushi
dari sudjianto dan dahidi menjadi acuan penulis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat 11 Jootai no Fukushi, 3Teido no Fukushi yang menjelaskan adjektiva-i, 2 yang menjelaskan adjektivana, 7 yang menjelaskan verba, 1 Chinjutsu no Fukushi yang menyatakan perumpamaan, 1 yang menyatakan
penetapan,1 yang menyatakan penegasan, 1 yang menyatakan perkiraan, 1 yang menyatakan pengharapan, dan 1
yang menyatakan pengandaian.
Kata kunci : fukushi, dokusho no jikan ni yomu hon.

A. Pendahuluan
Bahasa Jepang termasuk bahasa yang
memiliki karakteristik unik dibanding
bahasa-bahasa
lainnya.
Disamping
memiliki huruf yang khas struktur
kalimatnya juga berbeda dengan bahasa
Indonesia maupun bahasa Inggris. Bahasa
Jepang menurut Iwabuchi dalam Sudjianto
dan Dahidi (2007:55) adalah bahasa yang
dinyatakan
dengan
tulisan
yang
menggunakan huruf-huruf. Huruf-huruf
tersebut adalah Hiragana, Katakana, Kanji
dan Romaji. Kebergaman huruf-huruf
tersebut menjadi karakterisasi khas dari
bahasa Jepang.
Selanjutnya, di dalam bahasa
Jepang dikenal beberapa jenis kata.
Nasihin (2008:7) mengkategorikan jenisjenis kata dalam bahasa Jepang yaitu;
Nomina,Verba,
Adjektiva,
Adverbia,
Nomina adjektiva, dan Nomina-nomina
verbal. Berdasarkan pembagian jenis kata
bahasa Jepang yang telah dikemukakan
penulis tertarik mengangkat masalah

tentang adverbia yang dalam bahasa
Jepang disebut dengan fukushi. Fukushi
merupakan jenis kata yang bisa berdiri
sendiri dan berfungsi menjelaskan kata
yang mengikutinya. Fukushi terbagi
kedalam berbagai jenis. Keberagaman ini
membuat penulis tertarik untuk mengamati
jenis-jenis fukushi dalam bahasa Jepang,
karena menurut pengamatan penulis masih
banyak kesulitan dalam pemakaian fukushi
dan jenis dari fukushi tersebut. Hal ini
disebabkan banyaknya macam jenis
fukushi dengan pemakaian yang berbedabeda. Oleh sebab itu penulis membahas
tentang fukushi dalam buku cerita Jepang
yang berjudul dokusho no jikan ni yomu
hon, penulis memilih cerpen tersebut
karena bahasannya menarik dan banyak
terdapat fukushi di dalamnya. Jadi bisa di
jadikan sebagai tolak ukur dalam
pengunaan fukushi dalam kehidupan orang
Jepang.
Berbicara tentang fukushi, menurut
sudjianto dan dahidi (1997 : 92) fukushi
adalah kelas kata yang tidak mengalami
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