
漢字の教科書初級300［改訂版］　佐藤尚子・佐々木仁子著　国書刊行会

１課 Tentang Kanji

 Penggunaan Kanji 
 Dalam bahasa Jepang kalimat ditulis dengan menggunakan 4 jenis huruf, yaitu Hiragana, Katakana, 
Kanji, dan huruf latin seperti berikut. 

 Keempat huruf ini digunakan berdasarkan jenis kelompok katanya. 
 Kelompok kata dalam bahasa Jepang terdiri atas 3 jenis, yaitu kata bahasa Jepang asli (wago), kata 
serapan dari bahasa Cina (kango), dan kata serapan dari bahasa asing (gairaigo). 
1. Wago: kelompok kata yang lahir di Jepang. Ditulis dengan menggunakan huruf Kanji (kun-yomi) dan 

Hiragana. 
2. Kango: kelompok kata yang diserap dari bahasa Cina sejak jaman kuno. Ditulis dengan menggunakan 

huruf Kanji (kun-yomi). 
3. Gairaigo: Kelompok kata serapan dari bahasa asing, kebanyakan berasal dari bahasa Inggris, Perancis, 

Jerman, dan sebagainya. Ditulis dengan menggunakan huruf Katanakan atau huruf latin. 

bahasa Jepang bahasa Cina bahasa asing

laki-laki 男
おとこ

の子
こ

男
だん

子
し

ボーイ
perempuan 女

おんな

の子
こ

女
じょ

子
し

 ガール

 Dalam bahasa Jepang setiap kelompk kata wago, kango, dan gairaigo digunakan berdasarkan 
situasi dan konteksnya. Dalam kehidupan sehari-hari umumnya digunakan wago, tetapi pada saat 
mengutarakan sesuatu yang bersifat abstrak atau dalam situasi formal banyak digunakan kango. 
Pada saat mempelajari istilah spesialis atau bidang keilmuan di universitas, lebih banyak digunakan 
kango. Mengingat bunyi bahasa Jepang cukup simpel, sehingga banyak kosakata yang sama bunyinya 
(homofon). Untuk membedakannya, orang Jepang biasanya menggunakan huruf Kanji. 
 Kanji yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Jepang sekiatar 2500 huruf.Jika akan mengikuti 
Tes Kemampuan Berbahasa Jepang (Nihongo Nouryoku Shiken) untuk level dasar diperlukan 300 huruf, 
level menengah diperlukan 1000 huruf, dan level mahir diperlukan 2000 huruf. 
 Jika kita tidak dapat mengingat Kanji, maka akan sulit untuk menambah perbendaharaan kosakata. 
Uuntuk itu, bagi Anda yang ingin pandai berbahasa Jepang, mari kita belajar Kanji. 

 On-yomi dan Kun-Yomi
 Kanji berasal dari Cina. Kira-kira 1700 tahun yang lalu didatangkan ke Jepang.Awalnya bahasa Jepang 
tidak memiliki huruf, kemudian orang Jepang menggunakan Kanji dalam menulis bahasa Jepang.
Selain itu, pelafalan bahasa Cina pun mulai digunakan dalam bahasa 
Jepang. Misalnya, kanji「 車 」dibaca pula dengan SHA.Orang Jepang 
mengucapkan「 」 dengan (KURUMA). Baik SHA maupun KURUMA artinya 
sama. Oleh karena itu, sekarang kanji 「車」 ada 2 cara bacanya, yaitu SHA 
dan KURUMA. Pelafalan huruf yang berasal dari Cina ini disebut dengan 
ON-YOMI (cara baca ala Cina), sedangkan pelafalan yang sudah ada 
dalam bahasa Jepang disebut dengan KUN-YOMI (cara baca ala Jepang). 
 Biasanya dalam kamus ON-YOMi ditulis dengan Katakana, dan KUN-
YOMI ditulis dengan Hiragana.
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先週、 スーパーで ＤＶＤと 花と ノートを 買いました。
Kanji Katakana Latihn Kanji Kanji dan HiraganaKatakana
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ON-YOM KUN-YOMI

人 jin, nin hito
男 dan otoko
女 jo onna
子 shi ko
車 sha kuruma



 Pembentukan Kanji 
 Pembentukan Kanji ada 4 macam seperti berikut. KEISEI-MOJI yang paling banyak.

1. SHOUKEI: menunjukkan bentuk yang sama dengan benda aslinya. 

2. YUBI-GOTO: sesuatu yang abstrak dilambangkan dengan 
menggunakan garis atau titik. 

3. KAI-I: Gabungan kanji untuk membentuk makna baru. 

4. KEI-SEI: Gabungan kanji berdasarkan bagian makna atau bagian 
bunyinya. 

 Pada kanji「作」「昨」 ada bagian「乍」bunyinya SAKU digunakan 
sebagai KEISEI-MOJI,sehingga kedua-duanya dibaca SAKU. 

 Urutan Penulisan Kanji 
 Setiap huruf Kanji memiliki urutan penulisan tersendiri yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya ditulis 
dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan. Ada juga Kanji yang dibentuk dari beberapa bagian, tetapi ini 
pun sama penulisannya dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan. 

 Urutan penulisan setiap hurufnya sudah ditentukan secara logis. Jika urutan penulisannya dilanggar, 
maka tidak akan menghasilkan tulisan huruf Kanji secara  benar. Untuk itu, aturan penulisan pun perlu 
diingat dengan baik. 
 Selain itu, Kanji yang digunakan di Jepang sekarang baik bentuk maupun urutan penulisannya berbeda 
dengan Kanji yang digunakan di Cina atau Korea. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam penulisannya!

 Struk Tulisan Kanji 
 Pada waktu menulis Kanji, garis atau titik yang ditulis 
dengan koas disebut dengan kaku (struk tulisan). Kemudian, 
jumlah garis dan titik yang membentuk huruf Kanji disebut 
dengan kakusuu (jumlah struk). Misalnya, kanji「三」 dan「川」
semuanya terdiri atas 3 garis, sehingga jumlah struknya ada 3. 
Oleh karena itu, huruf「三」 dan「川」merupakan Kanji yang 
memiliki 3 struk tulisan. 

 Penulisan Verba dalam Kamus 
 Verba di dalam kamus ditulis dalam bentuk kamus (bentuk 
dasar). Oleh karena itu,pada saat melihat kamus harus tahu 
bentuk kamus dari verba tersebut. 

 

１課（漢字の話）
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ます形
Bentuk MASU

→ 辞書形
bentuk Kamus 

Kelompok Ⅰ

あ い ます → あ う
き き ます → き く

いそ ぎ ます → いそ ぐ
か し ます → か す
た ち ます → た つ
し に ます → し ぬ

あそ び ます → あそ ぶ
の み ます → の む

かえ り ます → かえ る

Kelompok Ⅱ たべ ます → たべ る
み ます → み る

Kelompok Ⅲ します → する
きます → くる

山、川、田、米、雨

上、中、下、左、右

人 + 乍 = 作
（bagian arti） （bagian bunyi）

日 + 乍 = 昨 
（bagian arti） （bagian bunyi）

日 + 月 = 明
人 + 木 = 休

木 + 木 = 林
木 + 木 + 木 = 森

▼ Perubahan ke dalam bentuk kamus  
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