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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil temuan dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dari sumber data The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September dan 

Oktober 2017 yaitu verba berdasarkan makna yang dapat bergabung dengan 

~ageru untuk membentuk fukugoudoushi ~ageru adalah jenis verba ishisei, 

jyoutai no doushi dan muishisei untuk verba jenis keizokusei, dan 

shunkansei  tidak ditemukan. Kemudian, verba yang paling banyak 

dikonjugasikan sehingga membentuk fukugoudoushi ~ageru adalah verba 

jenis ishisei dan kebanyakan tidak merubah makna dari verba yang 

sebelumnya hanya memiliki nuansa yang berbeda saja yang berupa 

penekanan. 

2. Berdasarkan makna pada  fukugoudoushi ~ageru yang meliputi 27 data 

menuju ke atas ruang kosong, 3 data perpindahan keseluruhan dengan 

tujuan tempat diangkatnya, 1 data perubahan bentuk yang menjadi lebih 

tinggi, 4 data perubahan penyusutan, kemudian perubahan yang mengalami 

penyusutan kuantitas ada 2 data, 6 data aktivitas yang kedudukannya di 

bawah ke yang lebih atas, 6 data aktivitas yang kedudukannya di atas ke 

yang di bawah, 3 data aktivitas yang ditimbulkan diri sendiri, 28 data 

aktivitas yang pekerjaannya selesai bersamaan dengan selesainya hal yang 
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dikerjakan, 3 data selesainya suatu pekerjaan, 1 data penekanan kata yang di 

depannya, 11 data bermakna lainnya yang tidak termasuk dalam makna 

yang telah disebutkan. 

3. Makna yang paling banyak muncul adalah aktivitas yang pekerjaannya 

selesai bersamaan dengan selesainya hal yang dikerjakan, yaitu sebanyak 28 

data. 

4. Ada verba yang setelah dikonjugasikan dengan fukugoudoushi ~ageru 

memiliki dua makna yaitu 読み上げる yomiageru  yaitu memiliki makna 

selesai membaca dan membaca satu persatu dan 引き上げる hikiageru 

yaitu memiliki makna meningkat dan berasal. 

5. Makna verba yang dimunculkan dari  sebelum dan setelah di konjugasikan 

dengan fukugoudoushi ageru  memiliki makna yang hampir sama dengan 

verba maupun nomina sebelumnya hanya saja terjadi penekanan namun ada 

juga yang memiliki pergeseran makna yaitu awalnya kata 切る kiru yaitu 

memotong dikonjugasikan dengan fukugodoushi ~ageru yaitu 切り上げる 

kiriageru berubah menjadi menyelesaikan. 

 

5.2 Saran 

 Sesuai dengan tema yang ditulis oleh penulis, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran sebagai berikut; 

1. Fukugoudoushi tidak hanya memiliki imbuhan kata belakang saja namun, 

terdapat fukugoudoushi yang memiliki imbuhan kata depan contohnya 組
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～kumi~, 振り～furi~, 引き～hiki~ dan lain sebagainya, dengan begitu 

penulis menyarankan agar pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan 

fukugoudoushi dengan imbuhan kata depan.  

2. Penulis juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya bisa menganilis 

mengenai perbedaan fukugoudoushi ~ageru dan fukugoudoushi ~agaru. 

 

 


