
 

 

BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Temuan 

  Penelitian ini berdasarkan pada hasil temuan fukugoudoushi dalam The 

Asahi Shimbun Digital edisi bulan September dan Oktober 2017. Setelah mencari 

data, penulis menemukan 95 data yang menggunakan fukugoudoushi ~ageru pada 

edisi surat kabar tersebut, dengan rincian verba dasar + ageru sebanyak 92 data 

dan 3 data berupa nomina + ageru. Kemudian 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 

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. 

Dari temuan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa susunan kata 

fukugoudoushi ~ageru dalam The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September 

dan Oktober 2017 yang dominan adalah verba dasar + ~ageru. Sedangkan dalam
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segi makna yang paling sering muncul yaitu makna yang aktivitas pekerjaannya 

selesai bersamaan dengan selesainya hal yang dikerjakan. 

 

4.1.1 Berdasarkan Susunan Kata 

a. Akar verba dasar + ~ageru 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September dan 

Oktober 2017 ditemukan 32 jenis kata dengan 92 data yang muncul sebagai verba 

dasar + ~ageru. Berikut adalah tabel hasil temuan tersebut. 

Tabel 4.1 Verba dasar + ~ageru 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 編み上げる Amiageru Telah selesai 

merajut 

TASD.2017.09.27 

2. 編み上げる Amiageru Menenun TASD.2017.10.8 

3. 引き上げる Hikiageru Meningkatkan TASD.2017.09.16 

4. 引き上げる Hikiageru Menarik ke atas TASD.2017.09.15 

5.  引き上げる Hikiageru Menaikkan TASD.2017.09.06 

6. 引き上げる Hikiageru Menaikkan TASD.2017.09.22 

7. 引き上げる Hikiageru Meningkat TASD.2017.09.27 

8. 引き上げる Hikiageru Menaikkan TASD.2017.10.25 

9. 引き上げる Hikiageru Berasal TASD.2017.10.30 

10. 引き上げる Hikiageru Meningkatkan TASD.2017.10.31 

11. 引き上げる Hikiageru Membangkitkan TASD.2017.10.31 

12. 書き上げる Kakiageru Selesai menulis TASD.2017.10.09 

13. 書き上げる Kakiageru Selesai menulis TASD.2017.09.15 

14. 書き上げる Kakiageru Menyelesaikan 

penulisan 

TASD.2017.10.19 

15. 書き上げる Kakiageru Ditulis TASD.2017.1024 

16. 描き上げる Kakiageru Melukis dengan 

sungguh-sungguh 

TASD.2017.09.05 

17. 描き上げる Kakiageru Dilukis TASD.2017.10.18 

18. 買い上げる Kaiageru Membeli ( ragam TASD.2017.10.20 
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hormat) 

19. 買い上げる Kaiageru Membeli ( ragam 

hormat) 

TASD.2017.09.28 

20. 買い上げる Kaiageru Membeli ( ragam 

hormat) 

TASD.2017.10.31 

21. 担ぎ上げる Katsugiageru Memikul TASD.2017.10.03 

22. 担ぎ上げる Katsugiageru Menggotong TASD.2017.10.20 

23. 借り上げる Kariageru Menjamkan 

(ragam hormat) 

TASD.2017.09.17 

24. 借り上げる Kariageru Meminjam (ragam 

hormat) 

TASD.2017.1014 

25. 借り上げる Kariageru Meminjam (ragam 

hormat) 

TASD.2017.10.27 

26. 刈り上げる Kariageru Memangkas ke 

samping 

TASD.2017.10.17 

27. 刈り上げる Kariageru Memotong ke sisi 

samping 

TASD.2017.10.03 

28. 鍛え上げる Kitaeageru Melatih dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.29 

29. 鍛え上げる Kitaeageru Melatih dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.24 

30. 鍛え上げる Kitaeageru Melatih dengan 

sempurna 

TASD.2017.10.17 

31 切り上げる Kiriageru Menyelesaikan, 

mempersingkat 

TASD.2017.10.02 

32 切り上げる Kiriageru Mempercepat TASD.2017.10.1 

33. 切り上げる Kiriageru Mempersingkat TASD.2017.09.11 

34. 込み上げる Komiageru Mengisi (hati 

sesorang), 

terpancar 

TASD.2017.09.19 

35. 込み上げる Komiageru Terisi (rasa) TASD.2017.09.02 

36. 込み上げる Komiageru Muncul (rasa) TASD.2017.10.09 

37. 込み上げる Komiageru Merasakan TASD.2017.10.17 

38. 汲み上げる Kumiageri Memompa TASD.2017.10.02 

39. 組み上げる Kumiageru Penyusunannya 

rampung 

TASD.2017.09.13 

40. 組み上げる Kumiageru Menyusun TASD.2017.09.12 

41. 繰り上げる Kuriageru Mempercepat TASD.2017.10.06 

42. 繰り上げる Kuriageru Memajukan 

(tanggal) 

TASD.2017.10.22 

43. 繰り上げる Kuriageru Mempercepat TASD.2017.10.22 

44. 巻き上げる Makiageru Menggulung ke 

atas 

TASD.2017.09.27 
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45 巻き上げる Makiageru Menggulung TASD.2017.09.21 

46. 巻き上げる Makiageru Menggulung TASD.2017.10.04 

47. 巻き上げる Makiageru Menggulung TASD.2017.10.28 

48. 見上げる Miageru Melihat ke atas TASD.2017.10.15 

49 見上げる Miageru Memandang ke 

atas 

TASD.2017.09.20 

50. 見上げる Miageru Melihat ke atas TASD.2017.09.25 

51. 見上げる Miageru Memandang ke 

atas 

TASD.2017.10.04 

52. 磨き上げる Migakiageru Memoles dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.30 

53. 磨き上げる Migakiageru Memoles dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.20 

54. 持ち上げる Mochiageru Mengangkat TASD.2017.10.10 

55. 持ち上げる Mochiageru Mengangkat TASD.2017.10.02 

56. 持ち上げる Mochiageru Mengangkat TASD.2017.10.28 

57. 持ち上げる Mochiageru Mengangkat TASD.2017.10.22 

58. 申し上げる Moushiageru Terimakasih 

( ragam hormat) 

TASD.2017.09.15 

59 申し上げる Moushiageru Mengungkapkan TASD.2017.10.20 

60. 申し上げる Moushiageru Mengucapkan TASD.2017.10.10 

61. 申し上げる Moushiageru Mengucapkan TASD.2017.09.18 

62. 練り上げる Neriageru Menyusun dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.23 

63. 練り上げる Neriageru Menyusun dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.09 

64. 追い上げる Oiageru Menyalip TASD.2017.09.24 

65. 追い上げる Oiageru Mengejar TASD.2017.10.22 

66. 追い上げる Oiageru Menyalip TASD.2017.09.29 

67. 差し上げる Sashiageru Memberikan 

( ragam hormat) 

TASD.2017.09.21 

68. 差し上げる Sashiageru Memberi (ragam 

hormat) 

TASD.2017.09.20 

69. 絞り上げる Shiboriageru Memeras sekuat 

tenaga 

TASD.2017.09.21 

70. 育て上げる Sodateageru Berhasil 

membesarkan,  

TASD.2017.09.18 

71. 育て上げる Sodateageru Membesarkan TASD.2017.10.09 

72. 育て上げる Sodateageru Membesarkan TASD.2017.10.30 

73. 染め上げる Someageru Mencelup TASD.2017.09.24 

74. 作り上げる Tsukuriageru Selesai membuat TASD.2017.09.17 

75. 作り上げる Tsukuriageru Menciptakan TASD.2017.10.30 
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76 作り上げる Tsukuriageru Menghasilkan TASD.2017.10.30 

77. 作り上げる Tsukuriageru Selesai membuat TASD.2017.10.18 

78 積み上げる Tsumiageru Menumpukkan ke 

atas, menimbun 

TASD.2017.10.21 

79. 釣り上げる Tsuriageru Menarik kail 

pancing 

TASD.2017.09.27 

80. 打ち上げる Uchiageru Menembakkan ke 

atas, 

menyelesaikan 

TASD.2017.09.21 

81. 打ち上げる Uchiageru Meluncurkan TASD.2017.10.22 

82. 打ち上げる Uchiageru Meluncurkan  TASD.2017.10.10 

83. 打ち上げる Uchiageru Meluncurkan TASD.2017.09.20 

84. 売り上げる Uriageru Terjual habis TASD.2017.09.28 

85. 売り上げる Uriageru Menjual habis TASD.2017.09.23 

86. 売り上げる Uriageru Menjual habis TASD.2017.09.21 

87. 歌い上げる Utaiageru Menyanyi TASD.2017.10.01 

88. 歌い上げる Utaiageru Menyanyi TASD.2017.09.24 

89. 読み上げる Yomiageru Membaca satu per 

satu 

TASD.2017.09.18 

90. 読み上げる Yomiageru Membaca satu per 

satu 

TASD.2017.10.30 

91. 読み上げる Yomiageru Selesai membaca TASD.2017.09.24 

92. 読み上げる Yomiageru Selesai membaca TASD.2017.09.22 

 

b. Nomina + ~ageru 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September dan 

Oktober 2017 ditemukan 1 jenis kata dengan 3 data yang muncul sebagai nomina 

+ ~ageru. Berikut adalah table hasil temuan tersebut. 

Tabel 4.2 Nomina + ~ageru 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 仕上げる Shiageru Menyelesaikan TASD.2017.09.25 

2. 仕上げる Shiageru Selesai TASD.2017.10.05 

3. 仕上げる Shiageru Selesai TASD.2017.09.21 

 



32 
 

 
 

4.1.2 Berdasarkan Makna 

4.1.2.1 Mengarah dari Tempat Satu ke Tempat Lainnya Menuju Sesuatu 

Benda 

1. Perubahan posisi yang meliputi seluruhnya 

a. Menuju ke atas ruang kosong 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan 

September dan Oktober 2017 ditemukan 8 jenis kata dengan 27 data 

yang muncul sebagai makna menuju ruang kosong. Berikut adalah tabel 

hasil temuan tersebut 

Tabel 4.3 Makna Menuju ke Atas Ruang Kosong 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 引き上げる Hikiageru Meningkatkan TASD.2017.09.16 

2. 引き上げる Hikiageru Menarik ke atas TASD.2017.09.15 

3. 引き上げる Hikiageru Menaikkan TASD.2017.09.06 

4. 引き上げる Hikiageru Menaikkan TASD.2017.09.22 

5. 引き上げる Hikiageru Meningkat TASD.2017.09.27 

6. 引き上げる Hikiageru Menaikkan TASD.2017.10.25 

7. 引き上げる Hikiageru Meningkatkan TASD.2017.10.31 

8. 引き上げる Hikiageru Membangkitkan TASD.2017.10.31 

9. 担ぎ上げる Katsugiageru Memikul TASD.2017.10.03 

10. 担ぎ上げる Katsugiageru Menggotong TASD.2017.10.20 

11. 汲み上げる Kumiageru Memompa TASD.2017.08.31 

12. 見上げる Miageru Melihat ke atas TASD.2017.10.15 

13. 見上げる Miageru Memandang ke 

atas 

TASD.2017.09.20 

14. 見上げる Miageru Melihat ke atas TASD.2017.09.25 

15. 見上げる Miageru Memandang ke 

atas 

TASD.2017.10.04 

16. 持ち上げる Mochiageru Mengangkat TASD.2017.10.10 

17. 持ち上げる Mochiageru Mengangkat TASD.2017.10.02 
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18. 持ち上げる Mochiageru Mengangkat TASD.2017.10.28 

19. 持ち上げる Mochiageru Mengangkat TASD.2017.10.22 

20. 追い上げる Oiageru Menyalip TASD.2017.09.24 

21. 追い上げる Oiageru Mengejar TASD.2017.10.22 

22. 追い上げる Oiageru Menyalip TASD.2017.09.29 

23. 釣り上げる Tsuriageru Menarik kail 

pancing 

TASD.2017.09.27 

24. 打ち上げる Uchiageru Menembakkan ke 

atas, 

menyelesaikan 

TASD.2017.09.21 

25. 打ち上げる Uchiageru Meluncurkan TASD.2017.10.22 

26. 打ち上げる Uchiageru Meluncurkan  TASD.2017.10.10 

27. 打ち上げる Uchiageru Meluncurkan TASD.2017.09.20 

 

b. Memindahkan sesuatu secara keseluruhan dan memiliki tujuan 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi September dan 

Oktober 2017 ditemukan 1 jenis kata dengan 3 data yang muncul 

sebagai makna memindahkan sesuatu secara keseluruhan dan memiliki 

tujuan. Berikut adalah tabel hasil temuan tersebut. 

Tabel 4.4 Makna Memindahkan Sesuatu Secara Keseluruhan dan Memiliki 

Tujuan  

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 繰り上げる Kuriageru Mempercepat TASD.2017.10.06 

2. 繰り上げる Kuriageru Memajukan 

(tanggal) 

TASD.2017.10.22 

3. 繰り上げる Kuriageru Mempercepat TASD.2017.10.22 

 

2. Perpindahan ke atas secara keseluruhan (perubahan kondisi bentuk 

yang dikarenakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda) 
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a. Perubahan bentuk menjadi lebih tinggi atau mengalami pertumbuhan 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan 

September dan Oktober 2017 ditemukan 1 jenis kata dengan 1 data 

yang muncul sebagai makna perubahan bentuk menjadi lebih tinggi 

atau mengalami pertumbuhan. Berikut adalah tabel hasil temuan 

tersebut. 

Tabel 4.5 Perubahan Bentuk Menjadi Lebih Tinggi atau Mengalami 

Pertumbuhan 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 積み上げる Tsumiageru Menumpuk ke 

atas, menimbun 

TASD.2017.10.21 

 

b. Perubahan bentuk menjadi lebih kecil atau penyusutan. 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan 

September dan Oktober 2017 ditemukan 1 jenis kata dengan 4 data 

yang muncul sebagai makna perubahan bentuk menjadi lebih kecil atau 

penyusutan. Berikut adalah tabel hasil temuan tersebut. 

Tabel 4.6 Perubahan Bentuk Menjadi Lebih Kecil atau Penyusutan 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 巻き上げる Makiageru Menggulung ke 

atas 

TASD.2017.09.27 

2. 巻き上げる Makiageru Menggulung TASD.2017.09.21 

3. 巻き上げる Makiageru Menggulung TASD.2017.10.04 

4 巻き上げる Makiageru Memnggulung TASD.2017.10.28 
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c. Mengalami penyusutan dikarenakan jumlah kuantitas yang mengecil 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan 

September dan Oktober 2017 ditemukan 1 jenis kata dengan 2 data 

yang muncul sebagai makna mengalami penyusutan dikarenakan 

jumlah volume yang mengecil. Berikut adalah tabel hasil temuan 

tersebut. 

Tabel 4.7 Mengalami Penyusutan Dikarenakan Jumlah Kuantitas yang 

Mengecil 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 刈り上げる Kariageru Memangkas ke 

samping 

TASD.2017.10.17 

2. 刈り上げる Kariageru Memotong ke sisi 

samping 

TASD.2017.10.03 

 

4.1.2.2 Mengarah dari Orang Satu ke Orang Lainnya Menuju Suatu Benda 

1. Aktivitas terhadap bawahan ke atasan 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September 

dan Oktober 2017 ditemukan 2 jenis kata dengan 6 data yang muncul 

sebagai makna aktivitas terhadap seseorang yang kedudukannya di bawah 

ke yang kedudukannya di atas  Berikut adalah tabel hasil temuan tersebut. 

Tabel 4.8 Aktivitas Terhadap Seseorang yang Kedudukannya di bawah ke 

yang    Kedudukannya di atas 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 申し上げる Moushiageru Terimakasih TASD.2017.09.15 
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( ragam hormat) 

2. 申し上げる Moushiageru Mengungkapkan TASD.2017.10.20 

3. 申し上げる Moushiageru Mengucapkan TASD.2017.10.10 

4. 申し上げる Moushiageru Mengucapkan TASD.2017.09.18 

5. 差し上げる Sashiageru Memberikan 

( ragam hormat) 

TASD.2017.09.21 

6. 差し上げる Sashiageru Memberi (ragam 

hormat) 

TASD.2017.09.20 

 

2. Aktivitas terhadap atasan ke bawahan. 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September 

dan Oktober 2017 ditemukan 2 jenis kata dengan 6 data yang muncul 

sebagai makna aktivitas terhadap seseorang yang kedudukannya di atas ke 

yang kedudukannya di bawah. Berikut adalah tabel hasil temuan tersebut. 

Tabel 4.9 Aktivitas Terhadap Seseorang yang Kedudukannya di atas ke yang    

Kedudukannya di bawah 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 買い上げる Kaiageru Membeli ( ragam 

hormat) 

TASD.2017.10.20 

2. 買い上げる Kaiageru Membeli ( ragam 

hormat) 

TASD.2017.09.28 

3. 買い上げる Kaiageru Membeli ( ragam 

hormat) 

TASD.2017.10.31 

4. 借り上げる Kariageru Meminjam (ragam 

hormat) 

TASD.2017.09.17 

5. 借り上げる Kariageru Meminjam (ragam 

hormat) 

TASD.2017.1014 

6. 借り上げる Kariageru Meminjam (ragam 

hormat) 

TASD.2017.10.27 
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4.1.2.3 Aktivitas yang Ditimbulkan oleh Diri Sendiri 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September dan 

Oktober 2017 ditemukan 1 jenis kata dengan 3 data yang muncul sebagai makna 

aktivitas yang ditimbulkan oleh diri sendiri. Berikut adalah tabel hasil temuan 

tersebut. 

Tabel 4.10 Aktivitas yang Ditimbulkan oleh diri Sendiri 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 込み上げる Komiageru Terisi (rasa) TASD.2017.09.02 

2. 込み上げる Komiageru Muncul (rasa) TASD.2017.10.09 

3. 込み上げる Komiageru Merasakan TASD.2017.10.17 

 

4.1.2.4 Memiliki Makna Telah Selesai 

1. Aktivitas pekerjaan selesai bersamaan dengan selesainya barang atau 

sesuatu yang dikerjakan. 

. Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September 

dan Oktober 2017 ditemukan 11 jenis kata dengan 28 data yang muncul 

sebagai makna aktivitas pekerjaan selesai bersamaan dengan selesainya 

barang atau sesuatu yang dikerjakan. Berikut adalah tabel hasil temuan 

tersebut. 
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Tabel 4.11 Aktivitas Pekerjaan Selesai Bersamaan dengan Selesainya Barang 

atau Sesuatu yang Dikerjakan. 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 編み上げる Amiageru Telah selesai 

merajut 

TASD.2017.09.27 

2. 編み上げる Amiageru Menenun TASD.2017.10.8 

3. 書き上げる Kakiageru Selesai menulis TASD.2017.10.09 

4. 書き上げる Kakiageru Selesai menulis TASD.2017.09.15 

5. 書き上げる Kakiageru Menyelesaikan 

penulisan 

TASD.2017.10.19 

6. 書き上げる Kakiageru Ditulis TASD.2017.1024 

7. 鍛え上げる Kitaeageru Melatih dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.29 

8. 鍛え上げる Kitaeageru Melatih dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.24 

9. 鍛え上げる Kitaeageru Melatih dengan 

sempurna 

TASD.2017.10.17 

10. 組み上げる Kumiageru Penyusunannya 

rampung 

TASD.2017.09.13 

11. 組み上げる Kumiageru Menyusun TASD.2017.09.12 

12. 磨き上げる Migakiageru Memoles dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.30 

13. 磨き上げる Migakiageru Memoles dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.20 

14. 練り上げる Neriageru Menyusun dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.23 

15. 練り上げる Neriageru Menyusun dengan 

sempurna 

TASD.2017.09.09 

16. 仕上げる Shiageru Menyelesaikan TASD.2017.09.25 

17. 仕上げる Shiageru Selesai TASD.2017.10.05 

18. 仕上げる Shiageru Selesai TASD.2017.09.21 

19. 育て上げる Sodateageru Berhasil 

membesarkan,  

TASD.2017.09.18 

20. 育て上げる Sodateageru Membesarkan TASD.2017.10.09 

21. 育て上げる Sodateageru Membesarkan TASD.2017.10.30 

22. 染め上げる Someageru Mencelup TASD.2017.09.24 

23. 作り上げる Tsukuriageru Selesai membuat TASD.2017.09.17 

24. 作り上げる Tsukuriageru Menciptakan TASD.2017.10.30 

25. 作り上げる Tsukuriageru Menghasilkan TASD.2017.10.30 
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26. 作り上げる Tsukuriageru Selesai membuat TASD.2017.10.18 

27. 読み上げる Yomiageru Selesai membaca TASD.2017.09.24 

28. 読み上げる Yomiageru Selesai membaca TASD.2017.09.22 

 

2. Selesainya suatu pekerjaan 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September 

dan Oktober 2017 ditemukan 1 jenis kata dengan 3 data yang muncul 

sebagai makna selesainya suatu pekerjaan. Berikut adalah tabel hasil 

temuan tersebut. 

Tabel 4.12 Selesainya Suatu Pekerjaan 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 売り上げる Uriageru Terjual habis TASD.2017.09.28 

2. 売り上げる Uriageru Menjual habis TASD.2017.09.23 

3. 売り上げる Uriageru Menjual habis TASD.2017.09.21 

 

 

4.1.2.5. Memiliki Fungsi Penekanan Kata  

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September dan 

Oktober 2017 ditemukan 1 jenis kata dengan 1 data yang muncul sebagai 

penekanan kata. Berikut adalah tabel hasil temuan tersebut. 

Tabel 4.13 Memiliki Fungsi Penekanan Kata 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 絞り上げる Shiboriageru Memeras sekuat 

tenaga 

TASD.2017.09.21 
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4.1.2.6 Dan lain-lain 

Dalam surat kabar The Asahi Shimbun Digital edisi bulan September dan 

Oktober 2017 ditemukan 5 jenis kata dengan 11 data yang muncul sebagai makna 

selain kelima makna yang telah disebutkan. Berikut adalah tabel hasil temuan 

tersebut. 

Tabel 4.14 Dan lain-lain 

No. 

Fukugoudoushi  

~ageru 

Cara baca Arti Halaman 

1. 描き上げる Kakiageru Melukis dengan 

sungguh-sungguh 

TASD.2017.09.05 

2. 描き上げる Kakiageru Dilukis TASD.2017.10.18 

3. 引き上げる Hikiageru Berasal TASD.2017.10.30 

4. 切り上げる Kiriageru Menyelesaikan, 

mempersingkat 

TASD.2017.10.02 

5. 切り上げる Kiriageru Mempercepat TASD.2017.10.1 

6. 切り上げる Kiriageru Mempersingkat TASD.2017.09.11 

7. 歌い上げる Utaiageru Menyanyi TASD.2017.10.01 

8. 歌い上げる Utaiageru Menyanyi TASD.2017.10.01 

9 歌い上げる Utaiageru Menyanyi TASD.2017.09.24 

10. 読み上げる Yomiageru Membaca satu per 

satu 

TASD.2017.09.18 

11. 読み上げる Yomiageru Membaca satu per 

satu 

TASD.2017.10.30 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Mengarah dari Tempat Satu ke Tempat Lainnya Menuju Sesuatu 

Benda 

1. Perubahan posisi yang meliputi seluruhnya 

a. Menuju ke atas ruang kosong 
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Data 1  

みんなで一斉に持ち上げないといけないし、本当に大変でした。 

Minna de isseini mochiagenai to ikenaishi, hontouni taihendeshita. 

Hal itu sangat melelahkan karena setiap orang harus mengangkatnya sekaligus. 

(TASD.2017.10.10) 

 

Pada data (1) di atas, kalimat isseini mochiagenai to ikenai berarti ‘harus 

mengangkatnya sekaligus. Fukugoudoushi mochiageru terbentuk dari verba motsu 

yang bermakna ‘membawa’, kemudian dikonjugasikan dengan verba ageru yang 

bermakna ‘ ke atas’, yaitu menuju ruang yang kosong.  

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

持ちます   ＋上げる = 持ち上げる 

Mochimasu + ageru       = Mochiageru 

Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 空間的上昇  kuukan teki 

jyoushou yaitu verba yang menunjukkan proses perpindahan ke ruang kosong, 

yang berpindah dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi, yang 

sebelumnya berkonjugasi dengan verba motsu maka terbentuklah fukugoudoushi 

~ageru yang memberikan makna perpindahan sesuatu (objek) menuju ke tempat 

lebih tinggi, namun yang memiliki perpindahan hanya objeknya saja. Sehingga 

bisa diartikan menjadi “mengangkat” 

Verba motsu merupakan verba jenis ishisei yaitu jenis verba yang 

menunjukkan tindakan atas kehendak manusia. Aktivitas mengangkat tentunya 

sesuatu kegiatan yang disadari apalagi ditambah dengan penekanan kata 

“sekaligus” yang kemudian digabungkan dengan verba  ageru  maka terbentuklah 
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fukugoudoushi ~ageru yang secara umum tidak merubah makna verba dasar 

sebuah verba sebelum diikuti verba ~ageru. 

b. Memindahkan sesuatu secara keseluruhan dan memiliki tujuan 

Data 2 

佐賀市立嘉瀬小学校では２２日、近隣住民らも自由に授業の様子を見られ

る「フリー参観デー」と「少年の主張大会」を予定していたが、体育館が

投票所になるため２１日に繰り上げた。 

Saga shiritsu kase shougakkoude wa 22-nichi, kinrin jyumin-ra mo jiyuu ni 

jugyou no yousu o mirareru (furii sankan de) to (shounen no shuchou taikai) o 

yotei shite itaga, taiikukan ga touhyousho ni naru tame 21-nichi ni kuriageta. 

Tanggal 22 di sekolah dasar  Kase kota Saga, para warga sekitar telah 

menjadwalkan acara (Free Visiting Day) dan (Boys's Assembly Meeting) dimana 

anda dengan leluasa dapat melihat suasana kelas karena hal tersebut maka tempat 

pemilihan suara diadakan di gedung olahraga dan dipercepat menjadi tanggal 21. 

 (TASD.2017. 10.06) 

 

Pada data (2) di atas, kalimat taiikukan ga touhyousho ni naru tame 21-

nichi ni kuriageta berarti ‘tempat pemilihan suara diadakan di gedung olahraga 

dan dipercepat menjadi tanggal 21’. Fukugoudoushi kuriageru terbentuk dari 

verba kuru yang bermakna ‘diundur’, kemudian dikonjugasikan dengan verba 

ageru yang bermakna ‘ ke atas’, yaitu memiliki sebuah maksud. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

繰ります   ＋上げる = 繰り上げる 

Kurimasu+    ageru    = Kuriageru 

Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 序列上昇 jyoretsu jyoushou 

yaitu verba yang menunjukkan proses perpindahan suatu perpindahan namun 

memiliki tujuan atau sebab. yang sebelumnya berkonjugasi dengan verba kuru 
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maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang memberikan makna atau suatu 

proses yang terjadi karena adanya tujuan atau sebab yang menjadikan verbanya 

bermakna “diundur”. Sehingga bisa diartikan juga menjadi “mempercepat”. 

Verba kuru merupakan verba jenis ishisei yaitu jenis verba yang 

menunjukkan tindakan atas kehendak manusia. Aktivitas “mempercepat” sangat 

jelas merupakan sesuatu kegiatan yang dikehendaki manusia karena adanya tujuan 

melakukannya, yang kemudian digabungkan dengan verba ageru maka 

terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang secara umum tidak merubah makna 

verba dasar sebuah verba sebelum diikuti verba ~ageru. 

2. Perpindahan ke atas secara keseluruhan (perubahan kondisi bentuk 

yang dikarenakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda) 

a. Perubahan bentuk menjadi lebih tinggi atau mengalami 

pertumbuhan 

Data 3 

同期にも後輩にも負けないよう勝ち星を積み上げていきたい。 

Douki ni mo kouhai ni mo makenai you kachiboshi o tsumiagete ikitai. 

Saya ingin mengumpulkan bintang kemenangan agar tak terkalahkan oleh teman 

setingkat maupun oleh junior. 

(TASD.2017.10.21) 

Pada data (3) di atas, kalimat kachiboshi o tsumiagete berarti 

‘mengumpulkan bintang kemenangan. Fukugoudoushi mochiageru terbentuk dari 

verba tsumu yang bermakna ‘menumpuk’, kemudian dikonjugasikan dengan 

verba ageru yang bermakna ‘ ke atas’, yaitu menjadi lebih tinggi atau mengalami 

pertumbuhan.  
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Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

積みます   ＋上げる = 積み上げる 

Tsumimasu + ageru       =    Tsumiageru 

Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 形の伸長  katachi no 

shinchou  yaitu perubahan bentuk menjadi lebih tinggi atau mengalami 

pertumbuhan, yang sebelumnya berkonjugasi dengan verba tsumu maka 

terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang awalnya hanya sedikit kemudian terus 

menerus menjadi banyak hingga menumpuk dan posisinya berubah menjadi lebih 

banyak dan menjulang ke atas. Sehingga bisa diartikan menjadi “menimbun” 

Verba tsumu merupakan ishisei yaitu jenis verba yang menunjukkan 

tindakan atas kehendak manusia. Aktivitas “ menumpuk” tentunya sesuatu 

kegiatan yang disadari dan ada tujuannya, pada data di atas subjek mengumpulkan 

bintang kemenangan agar lebih unggul dari lawannya, hal tersebut menjelaskan 

bahwa subjek memiliki tujuan dalam melakukan aktivitas tersebut, yang 

kemudian  digabungkan dengan verba  ageru  maka terbentuklah fukugoudoushi 

~ageru yang secara umum tidak merubah makna verba dasar sebuah verba 

sebelum diikuti verba ~ageru. 

b. Perubahan bentuk menjadi lebih kecil atau penyusutan. 

Data 4        

少しずつリールを巻き上げたり、さおを上下動かしたりして魚を誘う。
Sukoshi zutsu riiru o makiage tari, sao o jouge ugokashi tari shite sakana o sasou. 

Menggulung tali reel sedikit demi sedikit, kemudian gerakan mata pancing hinga 

mengenai ikan. 

(TASD.2017.09.27) 
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Pada data (4) di atas, kalimat riiru o makiagetari berarti ‘Menggulung 

tali reel. Fukugoudoushi makiageru terbentuk dari verba maku yang bermakna 

‘menggulung’, kemudian dikonjugasikan dengan verba ageru yang bermakna 

‘ perubahan menjadi lebih pendek atau menyusut.  

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

巻きます ＋上げる = 巻き上げる 

Makimasu + ageru       = Makiageru 

Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 縮小 shukushou yaitu verba 

yang mengalami perubahan penyusutan atau menjadi lebih kecil yang sebelumnya 

berkonjugasi dengan verba maku  maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang 

awalnya panjang kemudian digulung sedikit demi sedikit dan bentuknya berubah 

menjadi lebih pendek. Sehingga bisa diartikan menjadi “menggulung menjadi 

lebih pendek” 

Verba maku merupakan verba jenis ishisei yaitu jenis verba yang 

menunjukkan tindakan atas kehendak manusia. Aktivitas ‘menggulung’ tentunya 

hal tersebut menjelaskan bahwa subjek memiliki tujuan dalam melakukan 

aktivitas tersebut, yang kemudian digabungkan dengan verba  ageru  maka 

terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang secara umum tidak merubah makna 

verba dasar sebuah verba sebelum diikuti verba ~ageru. 
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c. Mengalami penyusutan dikarenakan jumlah kuantitas yang mengecil 

Data 5 

思い切って短く切り、前髪を下ろさず、サイドを刈り上げた髪形がおすす

めです。 

Omoikitte mijikaku kiri, maegami o orosazu, saido o kariageta kamigata ga 

osusumedesu. 

Kami merekomendasikan gaya rambut dengan memotong ke samping, tanpa 

menurunkan poni, dan memotongnya lebih pendek. 

(TASD. 2017.10.17) 

 

Pada data (5) di atas, kalimat saido o kariageta kamigata berarti ‘gaya 

rambut dengan memotong ke samping (Mohawk style). Fukugoudoushi makiageru 

terbentuk dari verba karu yang bermakna ‘memotong’, kemudian dikonjugasikan 

dengan verba ageru yang bermakna ‘ perubahan penyusutan volume’.  

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

刈ります＋上げる = 刈り上げる 

Karimasu + ageru       =     Kariageru 

 Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai量の減少による形の縮小 

ryou no genshou ni yoru katachi no shukushou yang sebelumnya berkonjugasi 

dengan verba karu  maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang awalnya 

memiliki kuantitas yang banyak menjadi lebih sedikit atau mengalami penurunan. 

Sehingga bisa diartikan menjadi “memangkas ke atas.” 

Verba karu merupakan verba jenis ishisei yaitu jenis verba yang 

menunjukkan tindakan atas kehendak manusia. Aktivitas ‘memotong’ tentunya 

verba yang dilakukan dengan kehendak manusia dan juga ada tujuan didalamnya 
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misalnya untuk merapikan atau ikut trend, yang kemudian digabungkan dengan 

verba ageru maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang secara umum tidak 

merubah makna verba dasar sebuah verba sebelum diikuti verba ~ageru. 

 

4.2.2 Mengarah dari Orang Satu ke Orang Lainnya Menuju Suatu Benda 

1. Aktivitas terhadap seseorang yang kedudukannya di bawah ke yang    

kedudukannya di atas. 

Data 6 

採用させていただいた方には、冷水先生の新刊（グラフィック社）を

差し上げます。  

Saiyou sa sete itadaita kata ni wa, shimizu sensei no shinkan (gurafikku-sha) o 

sashiagemasu. 

Bagi orang-orang yang diterima, kami akan memberikan publikasi buku terbaru 

dari professor Shimizu (PT. Graphic) 

(TASD.2017.09.21) 

 Pada data (6) di atas, kalimat reisui sensei no shinkan (gurafikku-sha) 

o sashiagemasu berarti memberikan publikasi buku terbaru dari professor 

Shimizu (perusahaan grafis). Fukugoudoushi sashiageru terbentuk dari verba sasu 

yang bermakna ‘memberi’, kemudian dikonjugasikan dengan verba ageru yang 

memiliki makna untuk bawahan ke atasan yaitu bahasa hormat yang digunakan 

dalam situasi kerja atau biasa disebut dengan bentuk kenjougo. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

差します   ＋上げる = 差し上げる 

Sashimasu + ageru       =    Sashiageru 
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 Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 下位者から上位者に対す

る行為 kaisha kara joui sha ni taisuru koui yaitu aktivitas terhadap seseorang 

yang kedudukannya di bawah ke yang kedudukannya di atas , yang sebelumnya 

berkonjugasi dengan verba sasu maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang 

memiliki kesan bentuk hormat dari bawahan ke atasan, dimana subjek (si 

pembicara) merendahkan diri untuk meninggikan lawan bicara. Sehingga bisa 

diartikan menjadi “menyerahkan” 

Verba sasu merupakan verba jenis ishisei yaitu jenis verba yang 

menunjukkan tindakan atas kehendak manusia. Aktivitas ‘menyerahkan’ tentunya 

verba yang dilakukan dengan kehendak manusia dan dengan kesadaran dalam 

melakukannya, yang kemudian di digabungkan dengan verba ageru  maka 

terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang secara umum tidak merubah makna 

verba dasar sebuah verba sebelum diikuti verba ~ageru. 

2. Aktivitas terhadap seseorang yang kedudukannya di atas ke yang    

kedudukannya di bawah 

Data 7 

対象 CD をお買い上げのお客様に おはなオリジナルポスターをプレゼン

トいたします！ 

Taishou CD wo o kaiage no okyakusama ni ohana orijinaruposutaa o purezento 

itashimasu! 

Kami akan menghadiahkan poster asli Ohana kepada pelanggan yang membeli 

CD! 

(TASD.2017.10.20) 

 

 Pada data (7) di atas, kalimat CD wo okaiage no okyakusama berarti 

pelanggan yang membeli CD. Fukugoudoushi kaiage terbentuk dari verba kau 
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yang bermakna ‘membeli’, kemudian dikonjugasikan dengan verba ageru yang 

memiliki makna untuk atasan ke bawahan yaitu bahasa hormat yang digunakan 

dalam situasi kerja atau biasa disebut dengan bentuk sonkeigo. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

買います＋上げる = 買い上げる 

Kaimasu + ageru       =    Kaiageru 

 Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 上位者から下位者に対

する行為 jouisha kara kaisha ni taisuru koui yaitu aktivitas terhadap seseorang 

yang kedudukannya di atas ke yang kedudukannya di bawah , yang sebelumnya 

berkonjugasi dengan verba kau maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang 

memiliki kesan meninggikan orang yang dibicarakan, karena subjek 

kedudukannya lebih tinggi. Sehingga bisa diartikan menjadi “membeli”  

Verba kau merupakan jyoutaisou no doushi yaitu jenis verba yang 

menyatakan suatu keadaan, kondisi dan situasi. Aktivitas “membeli” disini 

menunjukkan suatu kondisi apabila suatu barang tersebut didapatkan dengan cara 

membelinya yang kemudian digabungkan dengan verba ageru  maka terbentuklah 

fukugoudoushi ~ageru yang secara umum tidak merubah makna verba dasar 

sebuah verba sebelum diikuti verba ~ageru. 

 

4.2.3 Aktivitas yang Ditimbulkan oleh Diri Sendiri 

Data 8 

食べながら悔しさが込み上げそのたびに涙がボロボロ。 
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Tabenagara kuyashi-sa ga komiage sono tabi ni namida ga boroboro. 

Setiap saat itu air mata mengalir deras ketika saya makan dengan terasa sebuah 

penyesalan 

(TASD.2017.09.02) 

 

 Pada data (8) di atas, kalimat kuyashi-sa ga komiage berarti terasa 

sebuah penyesalan. 

 ‘Fukugoudoushi komiageru terbentuk dari verba komu yang bermakna 

‘terisi’, kemudian dikonjugasikan dengan verba ageru yang bermakna ‘ yang 

timbul dari diri sendiri’.  

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

込みます＋上げる = 込み上げる 

Komimasu + ageru          =  Komiageru 

 Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 体内の上昇 tainai no 

jyoushou yang sebelumnya berkonjugasi dengan verba komu maka terbentuklah 

fukugoudoushi ~ageru yang menunjukkan proses yang terjadi dalam diri manusia. 

Sehingga bisa diartikan menjadi “terasa.” 

Verba komu merupakan verba jenis muishisei yaitu jenis verba yang tidak 

dapat dikontrol oleh kehendak manusia dan terjadi secara alami, penggunaannya 

lebih banyak menggunakan kata kerja jidoushi. Aktivitas ‘terasa’ tentunya 

kegiatan yang terjadi secara spontan tidak direncanakan sebelumnya kemudian 

digabungkan dengan verba  ageru  maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang 

secara umum tidak merubah makna verba dasar sebuah verba sebelum diikuti 

verba ~ageru. 
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4.2.4 Memiliki Makna Telah Selesai 

1. Aktivitas pekerjaan selesai bersamaan dengan selesainya barang atau 

sesuatu yang dikerjakan. 

Data 9 

だが不調とともに納品書１枚を仕上げるだけで普段の２、３倍手間取るよ

うになった。 

Daga fuchou to tomoni nouhinsho 1-mai o shiageru dake de fudan no 2, 3-bai 

temadoru you ni natta. 

Namun, menyelesaikan satu faktur yang mengalami kerusakan, biasanya 

membutuhkan waktu 2 sampai 3 kali. 

 (TASD.2017. 09.25) 

 

Pada data (9) di atas, kalimat nouhinsho 1-mai o shiageru berarti 

‘menyelesaikan satu faktur. Fukugoudoushi shiageru terbentuk dari nomina shi  

yang merupakan onyomi dari verba tsukaeru yang bermakna ‘melakukan 

pekerjaan’, kemudian dikonjugasikan dengan verba ageru yang bermakna 

‘ menyelesaikan suatu pekerjaan yang ada hasilnya’.  

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara nomina dan 

kata kerja (N +V1 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

仕＋上げる = 仕上げる 

Shi + ageru       =    Shiageru 

 Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 完成品を伴う作業活動の

完了 kanseihin o tomonau sagyou katsudou no kanryou yang sebelumnya 

berkonjugasi dengan nomina shi maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru. 

Sehingga bisa diartikan menjadi “menyelesaikan pekerjaan.” 
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Nomina shi yang merupakan onyomi dari verba tsukaeru merupakan 

verba jenis ishisei yaitu umumnya jenis verba yang menunjukkan tindakan atas 

kehendak manusia. Aktivitas “menyelesaikan pekerjaan” tentunya merupakan 

aktivitas yang menunjukkan sesuatu kegiatan yang disadari kemudian 

digabungkan dengan verba  ageru  maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang 

memiliki fungsi untuk menerangkan bahwa aktivitasnya juga selesai bersamaan 

dengan sesuatu yang dikerjakan. 

2. Selesainya suatu pekerjaan 

Data 10 

府警は、昨年３月から今年８月までに約１億３千万円を売り上げたとみて

いる。 
Oku Fukei wa, sakunen san gatsu  kara kotoshi hachi gatsu  made ni yaku 1 oku 3 

sen man en o uriageta to mite iru. 

Polisi prefektur percaya bahwa pihaknya menjual sekitar 130 juta yen dari bulan 

Maret tahun lalu sampai Agustus tahun ini. 

 (TASD.2017.09.21) 

Pada data (10) di atas, kalimat 1 oku 3 sen man en o uriageta berarti 

‘menjual sekitar 130 juta yen. Fukugoudoushi uriageru terbentuk dari verba uru 

yang bermakna ‘menjual’, kemudian dikonjugasikan dengan verba ageru yang 

bermakna ‘ selesainya suatu pekerjaan pekerjaan.  

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

売ります＋上げる = 売り上げる 

Urimasu + ageru       =      Uriageru 
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 Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 作業活動の完了 sagyou 

katsudou no kanryou yang sebelumnya berkonjugasi dengan verba uru maka 

terbentuklah fukugoudoushi ~ageru. Sehingga bisa diartikan menjadi “telah 

menjual.” 

Verba uru merupakan verba jenis ishisei yaitu umumnya jenis verba yang 

menunjukkan tindakan atas kehendak manusia. Aktivitas “telah menjual” tentunya 

merupakan aktivitas yang menunjukkan sesuatu kegiatan yang disadari, hal itu 

diperjelas juga dengan adanya tujuan yang dilakukan kemudian digabungkan 

dengan verba  ageru  maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang memiliki 

fungsi untuk menerangkan bahwa hanya aktivitasnya saja yang selesai. 

 

4.2.5 Memiliki Fungsi Penekanan Kata 

Data 11  

さっと左上手を浅く引き、絞り上げた。右の上手も取って、これ以上ない

体勢にもっていった。 

Satto hidari ue te o asaku hiki, shibori ageta. Migi no ue no te mo totte, kore ijō 

nai taisei ni motte itta. 

Aku menarik tangan kiri atas dan meremas dengan erat. Kemudian tangan kanan 

saya mengambil dan membawanya ke posisi yang tidak lebih dari itu. 

(TASD.2017.09.21) 

 Pada data (11) di atas, kalimat  hidari ue te o asaku hiki, shibori ageta 

berarti menarik tangan kiri atas dan meremasnya. Fukugoudoushi shimeageru 

terbentuk dari verba shiboru yang bermakna ‘meremas’, kemudian 

dikonjunggasikan dengan verba ageru yang memiliki makna menekankan kata 

sebelumnya. 
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Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

絞ります   ＋上げる = 絞り上げる 

Shiborimasu + ageru        =    Shiboriageru 

 Verba ~ageru menunjukkan makna sebagai 強調 kyouchou yaitu 

penekanan kata kalimat sebelumnya sehingga memiliki kesan “sangat”, yang 

sebelumnya berkonjugasi dengan verba shiborimasu maka terbentuklah 

fukugoudoushi ~ageru. Sehingga bisa diartikan menjadi “meremas dengan erat” 

Verba shiboru merupakan verba jenis joutai yaitu verba yang 

menyatakan suatu keadaan, kondisi dan situasi. Aktivitas “mengencangkan” 

tentunya merupakan aktivitas yang menunjukkan suatu keadaan, kemudian 

digabungkan dengan verba  ageru  maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang 

memiliki fungsi untuk menekankan atau mempertegas kata sebelumnya. maka 

terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang secara umum tidak merubah makna 

verba dasar sebuah verba sebelum diikuti verba ~ageru. 

 

4.2.6 Dan lain lain 

Data 12 

また、飼育員を代表して間渕しのぶさん（２９）が涙ながらにメッセージ

を 読み上げた。 

Mata, shiiku-in o daihyou shite mabuchi Shinobu-san (29) ga namidanagara ni 

messeeji o yomiageta. 

Shinobu Mabuchi membaca pesan satu-persatu sambil berlinangan air mata. 

(TASD.2017.09.18) 
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 Pada data (12) di atas, kalimat messeeji o yomiageta berarti membaca 

pesan satu-persatu. Fukugoudoushi yomiageru terbentuk dari verba yomu yang 

bermakna ‘membaca’, kemudian dikonjunggasikan dengan verba ageru yang 

memiliki makna “satu- persatu. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari penggabungan antara kata kerja 

dan kata kerja (V1 +V2 ), dengan rumusan pembentukannya sebagai berikut; 

読みます   ＋上げる = 読み上げる 

Yomimasu + ageru        =    Yomiageru 

 Verba ~ageru menunjukkan makna selain kelima makna yang telah 

disebutkan, salah satunya adalah makna “satu-persatu”, yang sebelumnya 

berkonjugasi dengan verba yomimasu maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru. 

Sehingga bisa diartikan menjadi “membaca satu-persatu” 

Verba yomiageru merupakan verba jenis ishisei yaitu umumnya jenis 

verba yang menunjukkan tindakan atas kehendak manusia. Aktivitas “membaca” 

tentunya merupakan aktivitas yang menunjukkan sesuatu kegiatan yang disadari, 

kemudian digabungkan dengan verba  ageru  maka terbentuklah fukugoudoushi 

~ageru yang memiliki fungsi sebagai penjelasan bahwa dalam kalimat tersebut 

“pesannya dibaca satu per-satu’ maka terbentuklah fukugoudoushi ~ageru yang 

secara umum tidak merubah makna verba dasar sebuah verba sebelum diikuti 

verba~ageru
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