
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap bahasa mempunyai gramatika dan struktur kalimat yang berbeda-

beda, begitu juga dengan bahasa Jepang. Dengan menguasai pola kalimat dari 

suatu bahasa, pembicara akan mudah memahami sebuah kalimat. Kokugo (国語) 

adalah bahasa resmi warga Negara Jepang yang lahir dan hidup di suatu Negara 

yang sama, sedangkan Nihongo (日本語) adalah bahasa Jepang yang dipakai 

sebagai bahasa asing atau sebagai bahasa kedua, bahasa ketiga dan seterusnya 

(Sudjanto dan Dahidi, 2009: 02) 

Sebagai pembelajar bahasa Jepang sering mengalami kesulitan dalam 

mempelajarinya, hal ini disebabkan adanya karaktersitik dalam bahasa Jepang. 

Menurut Sudjanto dan Dahidi (2009:149) bahasa Jepang memiliki sepuluh kelas 

kata yaitu (1) meishi‘nomina’, (2) doushi ‘verba’, (3) keiyoushi ‘adjektiva-i’, (4) 

keiyoudoushi ‘adjektiva-na’ (5) fukushi ‘adverbia’, (6) rentaishi ‘prenomina’, (7) 

setsuzoukushi ‘konjungsi’, (8) kandoushi ‘interjeksi’, (9) joshi ‘partikel’ dan  (10) 

jodoushi ‘verba bantu’. Salah satu kelas kata yang paling sering digunakan adalah 

doushi. Doushi (verba) yaitu kelas kata yang dipakai untuk menyatakan aktivitas, 

keberadaan, atau keadaan sesuatu (Nomura, 1992:158 dalam Sudjianto dan Dahidi, 

2009:149). 



Terdapat berbagai macam jenis verba dalam bahasa Jepang, salah satunya 

adalah verba majemuk yang dalam bahasa Jepang disebut fukugoudoushi. Alasan 

penulis memilih verba majemuk (fukugoudoushi) sebagai objek pembahasan 

karena fukugoudoushi banyak sekali ditemukan dalam kalimat bahasa Jepang 

yang terdapat di buku pelajaran, majalah, surat kabar maupun novel. Dengan 

adanya  fukugoudoushi tersebut, kosakata verba dalam bahasa Jepang semakin 

beragam terutama bagi pembelajar level chukyuu (menegah keatas) yang kosakata 

bacaannya banyak menggunakan fukugoudoushi sehingga pembelajar merasa 

kesulitan mendefinisikan atau menentukan makna verba majemuk dalam sebuah 

kalimat bahasa Jepang yang mempunyai banyak makna (polisemi). 

Jenis verba majemuk bahasa Jepang (fukugoudoushi) sangat banyak salah 

satunya adalah ~dasu (～出す), ~naosu (～直す) dan lain sebagainya. Penulis 

memilih fukugoudoushi ~ageru (～上げる ) sebagai objek penelitian karena 

fukugoudoushi tersebut sering ditemui dalam penggunaan bahasa Jepang baik 

dalam kalimat formal maupun informal, seperti di majalah, novel maupun surat 

kabar. Kemudian dalam penelitian ini tidak hanya membahas makna yang 

ditimbulkan ketika verba bergabung dengan ~ageru (～上げる) namun juga 

membahas jenis verba apa saja yang bisa digabungkan dengan 

fukugoudoushi~ageru (～上げる). 

Penulis mengambil contoh dari fukugoudoushi~ageru (～上げる) yaitu: 

1. 一週間掛かったが、昨日、やっとレポートが書き上げた。 

Isshukan kakatta ga, kinou, yatto repo-to ga kakiageta. 

‘Setelah menghabiskan waktu selama satu minggu, akhirnya, selesai 

menulis laporan’ 

 



2. チノ さんは天井まで残る血の痕を見上げながら言う。 

Chino san wa tenjyou made nokoru chi no ato o miageru nagara iu. 

‘Chino melihat ke atas langit-langit yang tersisa bekas darah sambil 

berkata’ 

 

 Kata 書き上げた (kakiageta) pada kalimat 1 memiliki dua buah verba 

yaitu 書く(kaku）dan 上げる (ageru). Verba 書く(kaku) yang berarti menulis, 

kemudian diikuti oleh verba上げる (ageru) yang memiliki arti berhasil atau telah 

menyelesaikan suatu tindakan dengan kata lain jika digabungkan kata tersebut 

bermakna “selesai menulis”. Berbeda dengan kalimat 2 yang juga memiliki dua 

buah verba yaitu 見る (miru) dan verba上げる (ageru).Verba 見る(miru) yang 

berarti melihat lalu diikuti oleh verba上げる (ageru) yang akhirnya memiliki arti 

naik atau ke atas dari benda yang di bawah dengan kata lain jika digabungkan kata 

tersebut bermakna “mendongak”. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis, melakukan penelitian dengan 

judul “Verba Majemuk (fukugoudoushi) ~ageru dalam“The Asahi Shimbun 

Digital” edisi bulan September dan Oktober 2017. Penulis memilih surat kabar 

sebagai sumber data karena di dalam surat tersebut banyak menggunakan 

fukugoudoushi~ageru sebagai kosakata kalimatnya sehingga dapat menjadi 

contoh yang beragam bagi pembelajar bahasa Jepang, dibandingkan dengan 

bacaan lainnya yang penggunaan fukugoudoushi ageru bervariasi. 

 

 

 



1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, penulis merumuskan masalah seperti berikut 

ini: 

1. Apa saja verba berdasarkan makna yang dapat bergabung dengan verba ~ageru 

sehingga dapat membentuk fukugoudoushi ~ageru? 

2. Bagaimanakah makna fukugoudoushi yang ditimbulkan setelah dikonjugasikan 

dengan verba ~ageru? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui jenis verba berdasarkan makna apa saja yang dapat digabungkan 

dengan verba ~ageru sehingga membentuk  fukugoudoushi ~ageru. 

2. Mengetahui makna yang ditimbulkan dari fukugoudoushi setelah 

dikonjugasikan dengan verba ~ageru. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari sisi sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi oleh pembelajar 

maupun  pengajar bahasa Jepang. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan atau wawasan tentang 

verba majemuk bahasa Jepang (fukugoudoushi), terutama fukugoudoushi ~ageru. 



1.4 Definisi Istilah Kunci 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa istilah, demi menghindari 

kesalahpahaman dalam penafsiran makna istilah-istilah tersebut, maka penulis 

memberikan deskripsi sebagai berikut; 

1. Makna: maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan suatu 

bentuk kebahasan (Kridalaksana, 2008: 148) 

2. Doushi (verba): salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang, yang dipakai 

untuk menyatakan aktivitas, keberadaan, dan keadaan sesuatu (Sudjianto dan 

Dahidi, 2009 :149) 

3. Fukugoudoushi (verba majemuk): verba yang terbentuk dari dua gabungan 

kata atau lebih. Gabungan kata tersebut secara keseluruhan dianggap sebagai 

satu kata (Sudjianto dan Dahidi, 2009 :149). 


