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ABSTRAK 
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Bahasa Jepang memiliki banyak ruigigo, diantaranya verba kitai suru dan 

kibou suru yang bermakna ‘mengharapkan’. Kedua verba ini cukup banyak muncul di 

buku-buku pelajaran, media massa, maupun lagu-lagu berbahasa Jepang. Akan tetapi, 

banyak pembelajar pemula bahasa Jepang, termasuk penulis kurang memahami 

perbedaannya dikarenakan tidak ada penjelasan dalam kamus-kamus terjemahan 

bahasa Indonesia mengenai perbedaan kedua verba tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan fungsi kedua verba 

tersebut sehingga dapat diketahui penggunaannya, serta mengetahui persamaan dan 

perbedaaannya sehingga dapat saling disubtitusikan atau tidak. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk 

mengungkap dan memahami sesuatu yang baru sedikit diketahui secara lebih rinci, 

dengan mengumpulkan data-data yang konkrit. Data yang digunakan adalah 

diperoleh dari harian berbahasa Jepang The Asahi Shimbun edisi tahun 2003 dan 

2004 dan majalah Nipponia Edisi No.45, 15 Juni 2008, yang berupa kalimat yang 

memuat verba kitai suru dan kibou suru. 

Kesimpulan yang diperoleh, yaitu verba kitai suru dan kibou suru memiliki 

beberapa persamaan makna antara lain mengharapkan, menginginkan sesuatu dapat 

terealisasi, serta harapan untuk masa depan yang cerah dan baik. Perbedaannya, verba 

kitai suru memiliki makna lebih menekankan pada kemenangan atau keberhasilan 

dalam suatu pertandingan atau persaingan. Sedangkan verba kibou suru hanya 

digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang dianggap baik. Sehingga, dalam 

beberapa kalimat yang memiliki definisi makna dan fungsi yang sama, kedua verba 

tersebut dapat saling disubtitusikan, dan dalam beberapa kalimat yang memiliki 

perbedaan definisi makna dan fungsi, kedua verba tersebut tidak dapat saling 

disubtitusikan penggunaannya. 
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要旨 

 

 

クスマ・ニラ チャンドラ．２０１３．日本語文での動詞の類義語「期待す

る」と「希望する」の意味と使用の類似と相違点．ブラウィジャヤ大学日本

文学科．指導教官：（１）デウィ・プスピタサリ（２）アジ・スティヤント 
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 日本語似は色々な類義語がある。例えば、‘mengharapkan’という意味が

ある動詞「期待する」と「希望する」である。この二つの動詞は日本語の教

科書やマスメディアや歌などでよくみられる。しかし、辞書に説明があまり

ないので、日本語学習者には使い方がよくわからない。 

 本研究の目的は使い分けがわかるように、動詞「期待する」と「希望する」

の意味別を調べ、そして、換えられるかどうか類似点と相違点も分析する。

研究方法は定性分析である。新しいことが分かるようにデータを集め、分析

をすることである。使われたデータは２００３年，２００４年版の日本語の

新聞の『朝日新聞』と２００８年６月１５日の『ニッポ二ア』に出てきた動

詞「期待する」と「希望する」である。 

 結果は動詞「期待する」と「希望する」は意味の類似があって、「あてに

して待ち望むこと」、「実現を願うこと」、「将来の良い結果や明るい将来

を待っていること」という意味がある。相違点は「期待する」動詞は「活躍

や優勝の成功期待すること」だが、「希望する」は「良い実現を待ち望むこ

と」である。同じ意味と使用があったら、その二つの動詞はたがいに換えら

れることができるが、別の意味があったらたがいに換えるができないことで

ある。 


