PENGENALAN HURUF JEPANG

Huruf Jepang dibagi menjadi 4 yaitu:
ひらがな

1.

Huruf Hiragana (平仮名)
Hiragana merupakan huruf Jepang yang sederhana yang
merupakan penyederhanaan dari huruf kanji. Huruf Hiragana ini
disebut juga dengan is lah huruf “Onna no De” atau huruf yang
bergaya seper perempuan karena tulisannya yang terlihat lebih
melengkung, lentur, dan luwes. Hiragana terdiri dari 46 karakter
dan beberapa turunannya (gabungannya).
カタカナ

2.

Huruf Katakana (片仮名)
Katakana terdiri dari aksara yang sama dengan Hiragana,
namun penulisannya berbeda dan digunakan untuk penulisan
kata-kata serapan dari luar Jepang. Katakana ini disebut juga
dengan is lah huruf “Otoko no De” atau huruf yang bergaya
seper laki-laki karena tulisannya yang lebih tegas dan kaku.
Katakana juga terdiri dari 46 karakter, namun aktual yang sering
digunakan hanya 45 karakter dan juga terdapat beberapa turunan
(gabungannya).
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かんじ

3.

Huruf Kanji (漢字)
Kanji adalah huruf Jepang yang asal mulanya berasal dari
Kanji Han yang berasal dari China dan masuk ke Jepang dibawa
oleh para biksu yang menyebarkan ajaran Budha. Huruf kanji
ini terdiri dari 5.000 hingga 6.000 karakter, namun aktual yang
digunakan dalam keseharian sebanyak yang tertulis dalam
Jouyou Kanji kurang lebih 2.000 karakter. Kanji sendiri memiliki
aturan penulisan dan juga aturan baca tersendiri yang dikenal
dengan Kun-yomi dan On-yomi.
じ

4.

Huruf Romaji (ローマ字)
Adalah huruf alfabet yang kita gunakan sehari-hari (A, B, C,
..., Z)
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H I R A G A N A

HANDAKUTEN
Selain huruf Hiragana yang sebelumnya telah dipelajari,
dalam bahasa Jepang juga terdapat peluasan huruf dengan
menggunakan teng teng (“) dan maru (o). Huruf-huruf yang
menggunakan teng teng adalah huruf pada baris さ、は、た、
か sedangkan huruf yang menggunakan maru adalah huruf pada
baris は.
1.

HANDAKUTEN/Teng Teng
Teng teng ditandai dengan tanda pe k kecil di kanan atas
huruf (“). Baris KA menjadi GA, Baris SA menjadi ZA (kecuali Shi),
Baris TA menjadi DA (kecuali chi & tsu), Baris HA menjadi BA.

2.

DAKUTEN/Maru
Maru ditandai dengan tanda bulat kecil pada kanan atas
huruf (o). Pada baris HA menjadi PA.
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YOU ON 拗音
You On adalah penggunaanや、ゆ、よ kecil dalam
huruf Hiragana. Huruf ini ditulis lebih kecil dari huruf Hiragana
sebelumnya (ひゃ) dan huruf yang mendapat や、ゆ、よkecil
adalah huruf pada baris き、ぎ、し、じ、ち、に、ひ、び、
ぴ、み、dan.り.
1.

Cara Penulisan
Dalam menuliskan You On, huruf yang digunakan adalah
huruf yang berkonsonan i lalu tambahkan ya, yu, yo kecil di
depan huruf x tersebut dengan ukuran yang lebih kecil.

SOKU ON 促音
Soku On adalah penggunaan TSU kecil (つ) dalam penulisan
Hiragana yang berfungsi untuk membuat kata dobel. TSU kecil
diletakkan sebelum kata yang ingin didobelkan seper : KIPPU,
karena kata yang dobel adalah huruf PU, maka TSU kecil
diletakkan sebelum huruf PU, sehingga menjadi きっぷ.
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かたかな/KATAKANA
Katakana adalah salah satu karakter alias huruf Jepang yang
digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa asing. Konon
karakter ini diciptakan karena lidah orang Jepang yang agak
susah melafalkan kata-kata bahasa lain. Karakter Katakana sering
membuat bingung orang asing padahal karakter ini digunakan
untuk memperjelas.

•

Berikut adalah aturan-aturan dasar menulis dalam Katakana.
Aturan Menulis Katakana
1. Jika suku kata terakhir berakhiran dengan bunyi t/d ma
maka jadikanlah to dan do.
Contoh:
Note =ノート shade = シェード
2.

Bila berakhiran dengan huruf c, b, f, k, l, m, p, atau s yang
disusul huruf e tak berbunyi, konsonan sesuai bunyi dan
ditambah –u.
Contoh:
Knife = ナイフ Game = ゲームSimple = シンプル

3.

Jika berakhiran dengan –ge, digan ji
Contoh:
message = メッセジ

4.

Ubah L=R, Q=K, X=KuS (vokal)
Contoh:
Link = リンク , Bouquet =ブケット , Taxi =タクシ

*Diubah menjadi panjang (―)
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5.

Suku kata –ar, -ir, -ur, -er, -or digan bunyi panjang
Contoh:
Garden =ガーデン Port = ポートJika –or berada pada
akhir kalimat makan diubah menjadi aa (doctor = ドク
ター)

6.

Tulisan –ee-, -ea-, -ai-, -oa-, -ou-, -au-, -oo- digan bunyi
panjang, walaupun beberapa digan dengan konsonan
berganda.
Contoh:
Speed=スピード , Rail =レール , Road = ロード , Sauce
= ソース
Untuk beberapa dari kata konsonan ganda contohnya:
Book = ブックー , Head = ヘッド , Touch = タッチ

7.

Tulisan –all, -al dan –ol
Contoh:
Call = コール , Chalk =チョーク , Old = オールド

8.

Kata-kata berakhiran –w dan –y
Contoh:
Screw = スクリュー , Salary = サラリー

9.

Kata-kata berakhiran –a on dan –o on
Contoh:
Inspira on = インスピレーション ,
Lo on = ローション

10. Kata-kata berakhiran –ire dan –ture
Contoh:
Fire = ファイヤー , Culture = カルチャー
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*Diubah menjadi dobel
11. Kata-kata yang berakhiran –ck
Contoh:
Blackjack = ブラックジャック、Rocket = ロケット
12. Kata-kata dengan dobel s, dobel p, dobel t, dan dobel f
tetap didobelkan.
Contoh:
Apple = アップル , Staﬀ = スタッフ
Akan tetapi ada beberapa yang dak ditulis berganda
seper :
Coﬀe = コーヒー , Dress = ドレス

Penggunaan Katakana
Huruf Katakana digunakan untuk :
» IsƟlah serapan/bahasa asing
» Onomatope (kata yang berbunyi berulang seperƟ suara hewan
dsb.)
» Nama beberapa hewan dan serangga
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HANDAKUTEN/DAKUTEN
Selain huruf Hiragana yang sebelumnya telah dipelajari,
dalam bahasa Jepang juga terdapat peluasan huruf dengan
menggunakan HANDAKUTEN/Teng teng (“) dan DAKUTEN/Maru
(o). Huruf-huruf yang menggunakan teng teng adalah huruf pada
baris サ、ハ、タ、カ sedangkan huruf yang menggunakan
maru adalah huruf pada baris ハ.
1.

HANDAKUTEN/Teng Teng
Teng teng ditandai dengan tanda pe k kecil di kanan atas
huruf (“). Baris KA menjadi GA, Baris SA menjadi ZA (kecuali Shi),
Baris TA menjadi DA (kecuali chi & tsu), Baris HA menjadi BA.

2.

DAKUTEN/Maru
Maru ditandai dengan tanda bulat kecil pada kanan atas
huruf (o). Pada baris HA menjadi PA.

Selain Handakuten, dalam Katakana juga terdapat beberapa
huruf lain yang berbeda dengan Hiragana yaitu:
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