
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Verba（動詞 Doushi) 

2.1.1 Pengertian Verba（動詞 Doushi) 

Di antara sepuluh kelas kata bahasa Jepang terdapat verba（動詞 doushi ) 

yaitu kelas kata yang dipakai untuk menyatakan aktivitas, keberadaan, atau 

keadaan sesuatu. Doushi dapat mengalami perubahan dan dengan sendirinya dapat 

menjadi predikat ( Nomura, 1992: 158 dalam Sudjianto dan Dahidi, 2009: 149). 

Takahashi (2003:05 dalam Pamugari: 2014) juga menyatakan pengertian 

doushi sebagai berikut: 

動詞は、言語的意味において運動をあらわして、文の述語となること

を第一の任務とし、そのこと結びついて、語形を変化させる単語のグ

ループである。そして、その 諸特徴の中で、運動をあらわすことと

述語になることがより基本的である。 

Doushi ha, gengo teki imi ni oite undou o arawashite, bun no jutsugo to naru 

koto o daiichi no ninmu to shi, sono koto to to musubishite, gokei o henka 

saseru tango no guruupu de aru. Soshite, sono shotokuchou no naka de, 

undouo arawasu koto to jutsugo ni naru koto ga yori kihon teki de aru. 

Verba atau doushi adalah kelas kata yang menyatakan gerakan dalam arti 

leksikal, berperan utama sebagai predikat dalam kalimat serta mengubah 

bentuk kata. Di antara berbagai keistimewaannya, menyatakan gerakan dan 

berperan sebagai predikat adalah hal yang paling besar. 

Dari penjelasan di atas bahwa doushi berperan sebagai predikat kalimat dan 

dapat dipakai untuk menyatakan keberadaan, aktivitas dan keadaan sesuatu. 



1.1.2 Klasifikasi Verba（動詞 Doushi) 

Doushi memiliki jenis-jenis yang beragam tergantung pada dasar pemikiran 

yang dipakainya. Menurut Kazuaki etal (1993:02) bahwa verba（動詞 doushi) 

diklasifikasikan berdasarkan maknanya, yaitu sebagai berikut: 

1. Jidoushi (自動詞) dan Tadoushi (他動詞) 

Jidoushi merupakan verba intransitif yang tidak memerlukan kata bantu wo

（を）untuk menunjukkan objeknya. Contoh: terbangun (me ga sameru（目が）

覚める), matahari terbit (hi ga noboru（日が）昇る) dan sebagainya. 

Tadoushi merupakan verba intransitif yang memerlukan kata bantu o (を) 

untuk menunjukkan objeknya. Contoh: membaca koran (yomu (新聞を) 読む), 

memanggang roti (yaku (パンを) 焼く) dan sebagainya. 

2. Ishisei (意志性) dan Muishisei (無意志性) 

Ishisei umumnya jenis verba yang menunjukkan tindakan atas kehendak 

manusia. Contoh: berenang (oyogu泳ぐ), membaca (yomu読む) dan sebagainya. 

Muishisei merupakan jenis verba yang tidak dapat dikontrol oleh kehendak 

manusia dan terjadi secara alami, penggunaannya lebih banyak menggunakan kata 

kerja jidoushi. Contoh: obatnya manjur (kiku (薬が) 効く), hujan turun (furu (雨

が) 降る) 

3. Keizokusei (継続性）dan Shunkansei (瞬間性) 

Keizokusei merupakan jenis verba yang menunjukkan suatu kegiatan yang 

terus berlanjut dan sesuatu yang terjadi secara alamiah (fenomena alam). Contoh: 



berjalan (aruku歩く), tidur (nemuru眠る), bunga bersemi (hana ga saku (花が) 

咲く) dan sebagainya. 

Shunkansei merupakan jenis verba yang menyatakan keadaan berlangsung 

secara singkat dan waktunya telah selesai dilakukan. Contoh: memulai (shiai 

hajimeru (試合を) 始める), sampai (eki ni tsuku (駅に) 着く) dan sebagainya. 

Karena verba jenis ini hanya terjadi sesaat, jadi tidak bisa digunakan untuk 

menggambarkan suatu kebiasaan seseorang. 

4. Jyoutaisou (状態相) 

Jyoutaisou no doushi merupakan verba yang menyatakan suatu keadaan, 

kondisi dan situasi. Contohnya: gunung menjulang tinggi (sobieru (山が) そびえ

る), dan sebagainya. 

Namun, selain jenis-jenis verba (doushi) diatas (jidoushi, tadoushi, ishidoushi, 

keizokudoushi, muishidoushi, shunkandoushi, dan joutaidoushi), Terada Takano 

(1984: 80-81 dalam Sudjianto dan Dahidi, 2009: 150-151) menambahkan jenis-

jenis doushi sebagai berikut: 

1. Verba majemuk (fukugoudoushi) adalah doushi yang terbentuk dari gabungan 

dua kata atau lebih. Gabungan kata tersebut dianggap sebagai satu kata. 

Contoh: berunding ( 話 し 合 う hanashiau), menyelidiki ( 調 査 す る 

chousasuru). 

2. Verba yang memakai perfiks (haseigo toshite no doushi) adalah doushi yang 

memakai prefix atau doushi yang terbentuk dari kelas kata lain dengan cara 



menambahkan surfiks. Contoh: merasa kedinginan ( 寒がる  samugaru), 

berkeluyuran (さ迷う samayou) dan sebagainya. 

3. Verba yang menjadi bunsetsu tambahan (hojodoushi) adalah doushi yang 

menjadi bunsetsu. Contoh: sedang terbang (飛んでいる tondeiru), diajarin (教

えてもらう oshietemorau) dan sebagainya. 

 

1.2 Kata Majemuk (複合語 Fukugougo) 

2.2.1 Pengertian Fukugougo 

Kata fukugougo berasal dari kata fukugou yang berarti majemuk dan go 

yang berarti kata, jika digabungkan  fukugougo artinya menjadi kata majemuk. 

Kazuaki et al (1993: 1) mengatakan pengertian kata majemuk fukugougo 

sebagai berikut: 

最小二つの実質的形態素が結合して新しい文法的機能と意味をもつ

大きな単位を形成する時、そのまとまりを複合語という。 

Saishou futatsu no jisshitsuteki no keitaiso ga ketsugoushite atarashii 

bunpoteki kinou to imi wo motsu ookina tani o keiseisuru toki, sono 

matomari wo fukugougo to iu. 

Penggabungan sedikitnya duah buah kata dan membentuk sebuah kata 

yang memiliki sifat gramatika dan makna yang baru hal tersebut 

dinamakan fukugougo. 

 



Sedangkan menurut Himeno (2005: 68 dalam Setiawan 2013) pengertian 

fukugougo adalah gabungan dua kata  jiritsugo atau lebih. 

 

2.2.2 Jenis- Jenis Fukugougo  

Menurut Himeno (2005: 68 dalam Setiawan: 2013) kata majemuk dalam 

bahasa Jepang dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan unsur pembentuk kata majemuk, 

yaitu fukugoumeishi, fukugoudoushi, fukugoukeiyoushi, dan fukugoufukushi yang 

akan dijelaskan seperti dibawah ini. 

1. Fukugoumeishi (Nomina Majemuk) 

Nomina majemuk merupakan gabungan kata dimana kata yang terletak di 

belakang adalah kata benda, dan kata yang terletak di depan adalah kata benda, 

kata kerja, kata sifat. Contoh: rumput musim gugur (秋草 akikusa)  

2. Fukugoudoushi (Verba Majemuk)  

Verba majemuk merupakan kata majemuk yang terbentuk dari gabungan kata 

benda, kata sifat, kata keterangan yang membentuk suatu kata. Contoh: 

mendekat (近付く chikazuku), menuju (目指す mezasu ) 

3. Fukugoukeiyoushi (Adjektiva Majemuk) 

Adjektiva majemuk merupakan kata majemuk yang terbentuk dari gabungan 

kata benda, kata sifat, kata keterangan. Contoh: bau hangus (焦げ臭い

kogekusai)  

4. Fukugoufukushi (Adverbia Majemuk)  



Adverbia majemuk merupakan penggabungan dua buah kata, dengan unsur 

belakang ditempati oleh kata keterangan. Contoh: sedikit demi sedikit           

(少しずつ sukoshizutsu) 

 

1.3 Verba Majemuk (複合動詞 Fukugoudoushi) 

1.3.2 Pengertian Fukugoudoushi 

Fukugoudoushi adalah doushi terbentuk dari gabungan dua buah kata atau 

lebih, gabungan kata tersebut secara keseluruhan dianggap sebagai satu kata 

(Sudjianto dan Dahidi, 2009: 150).  

Selain itu, Kazuaki et al (1993:01) menyatakan pengertian fukugoudoushi 

sebagai berikut:  

その実質的形態素二つともが動詞であるか、あるいは後部形態素が

動詞であって、形成された複合語自体が一つの動詞としての文法的

性質をもつものを、複合動詞と呼ぶ。 

Sono jisshitsuteki keitaiso futatsu tomo ga undou de aru ka, arui wa koubu 

keitaisou ga undou de ate, keiseisareta fukugougo jitai ga hitotsu no unfou 

toshite no bunpouteki seishitsu o motsu mono o, fukugoudoushi to yobu. 

Apabila kedua morfem tersebut adalah verba atau morfem bagian belakang 

ialah verba yang memiliki makna secara gramatikal sebagai satu verba 

dalam kata majemuk. 

 



Dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan fukugoudoushi 

adalah verba majemuk baik imbuhan depan maupun belakang yang maknanya 

berubah atau memiliki makna lain jika digabung dengan verba lain. 

Tjandra (2016: 94) memberikan contoh mengenai fukugoudoushi sebagai 

berikut: 

Uchiotosu (打ち落とす ), dibentuk dari {uchi} + {otosu}; bermakna 

“memukul” + “menjatuhkan”; maksudnya “suatu aksi memukul benda 

sampai benda itu jatuh kebawah”; berarti “menggeprak”; utsu berubah 

menjadi uchi. 

 

 

1.3.3 Makna Unsur Belakang dalam Fukugoudoushi 

 Menurut Hayashi (1990:495) dalam Setiawan (2013) membagi 

fukugoudoushi menurut maknanya menjadi enam jenis yaitu: 

1. Menunjukkan aspek ( アスペクトを表す物 asupekuto o arawasu mono) 

Contoh: terlalu capek (疲れきれる tsukare kireru) 

2. Menunjukkan arah ( 方向を表す物 houkou o arawasu mono) 

Contoh: mengangkat (持ち上げる mochiageru) 

3. Menunjukkan cara terjadinya suatu tindakan ( 動作のやり方を表す物 dousa 

no yarikata o arawasu mono) 

Contoh: memperbaiki tulisan (書き直す kakinaosu) 



4. Menunjukkan hubungan antar objek (対象関係を表す物 taishou kankei o 

arawasu mono) 

Contoh: saling bercerita (話し合う hanashiau) 

5. Memperkuat arti (強意を表す物 kyoui o arawasu mono ) 

Contoh: minum terlalu banyak (飲み過ぎる nomisugiru) 

6. Menunjukkan hasil dari pekerjaan ( 動作をその結果を表す物 dousa o sono 

kekka o arawasu mono) 

Contoh: memahami (聞き取る kikitoru) 

Sedangkan Isao et al (2004: 156) membagi makna fukugoudoushi dalam 

empat pola sebagai berikut: 

1. Menunjukkan imbuhan awal sebagai sarana atau cara dari imbuhan akhir 

apabila imbuhan awal dan akhir terjadi secara berturut-turut. Contoh: 

melompat (飛び降りる tobioriru). 

2. Menunjukkan makna imbuhan akhir sebagai posisi atau memiliki jangka 

waktu dengan imbuhan awal sebagai pusat makna. Contoh: terlalu banyak 

makan (食べ過ぎる tabesugiru). 

3. Imbuhan awal sebagai memperkuat arti dengan imbuhan akhir sebagai pusat 

makna. Contoh: menyodorkan (差し出す sashidasu). 

4. Menghasilkan makna baru terlepas dari makna imbuhan awal maupun akhir. 

Contoh: melesat keluar atau mulai berterbangan (飛び出す tobidasu). 

Kazuaki et al (1993: 10) juga membagi ke dalam 3 kelompok mengenai 

makna fukugoudoushi secara umum sebagai berikut: 



1. Perubahan sementara ( jikan tekisou 時間的相) 

Perubahan jenis ini mengandung maksud sebagai sesuatu awalan hajimeru, 

berlanjut tsuzukeru, berakhir oeru dan sebagainya. Contoh: mulai membaca (読

み始める yomi hajimeru) dan sebagainya. 

2. Perubahan pada ruang kosong ( kuukan tekisou 空間的相) 

Perubahan jenis ini mengandung beberapa makna yaitu sesuatu yang sedang 

berlangsung ikikuru, ke atas dan ke bawah agari kudari. Contoh: sedang 

mendaki (登っていく nobotte iku) dan sebagainya. 

3. Derajat dan perubahan kondisi ( teido/ youtai tekisou程度・様態的相) 

Perubahan jenis ini untuk menjelaskan mengenai derajat maupun kondisi dari 

verba pada suatu kalimat biasanya ditandai dengan sesuatu yang berlebihan 

kabusoku, telah selesai kanryou suru, kebiasaan shunkan, penegasan makna 

kyouitekina imi dan sebagainya. Contoh: terlalu banyak makan (食べ過ぎる

tabe sugiru) dan sebagainya. 

Fukugoudoushi memiliki berbagai macam makna tergantung dasar 

pemikiran yang dipakainya. Imbuhan fukugoudoushi juga ada yang berasal dari 

imbuhan awal contohnya: 振り～ (furi~ ), 組み～(kumi~ ), 引き～(hiki~ ) dan 

sebagainya. Lalu ada juga fukugoudoushi yang berasal dari imbuhan akhir 

contohnya: ～直す(~naosu), ～上げる(ageru~), ～込む(komu~) dan sebagainya. 

Berikut penulis akan menjelaskan mengenai fukugoudoushi imbuhan akhir 

tentang ～上げる (ageru~). 

 



2.4 Verba Majemuk Ageru (複合動詞～上げる Fukugoudoushi Ageru) 

2.4.1 Pengertian Fukugoudoushi ~Ageru 

 Dalam Nihonggo Kihon Doushi Youhou Jiten (1993: 12) dijelaskan 

mengenai beberapa makna verba ageru上げる・揚げる, yaitu sebagai berikut: 

1. 下から上へ移動させる。 

shita kara ue e idousaseru 

Perpindahan dari bawah ke atas. 

Contoh:  息子が荷物を床からテーブルに上げた。 

Musuko ga nimotsu o yuka kara teeburu ni ageta 

Anak laki-laki saya memindahkan barang dari lantai ke meja. 

 

2. 水中から取り出す。 

Suichuu kara toridasu 

Mengambil dari bawah laut 

Contoh: 警察は海底に沈んだ車を陸に上げた。 

Keisatsu wa kaitei shizunda kuruma o riku ni ageta 

Polisi mengangkat mobil yang tenggelam di bawah laut menuju 

tepian. 

 

3. 家などの中に招き入れる。  

Ie nado no naka ni manekiireru 

Mengajak masuk ke dalam rumah. 



Contoh: 父はその客を家に上げた。 

Chichi wa sono kyaku o ie ni ageta 

Ayah mengajak tamu itu masuk ke dalam rumah. 

4. 物事の価値・値段・地位・程度・などを高くする。  

Monogoto no kachi/ nedan/ chii/ teido nado o takakusuru 

Meninggikan derajat/ kedudukan/ harga/ nilai dari suatu barang. 

Contoh: 部屋の温度を 18度をから 20度に上げる。 

Heya no ondo o 18 do o kara 20 do ni ageru 

Menaikkan suhu ruang dari 18 derajat ke 20 derajat. 

5. 上級の学校に進ませる。 

Jyoukyuu no gakkou ni tsutsumaseru 

Melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 

Contoh: 叔母は今年、娘を大学に上げた。 

Oba wa kotoshi, musume o daigaku ni ageta 

Tahun ini bibi, melanjutkan sekolah putrinya ke universitas. 

6. 大きな声や音を出したり、勢いや評判を高める。 

Ookina koe ya oto o dashitari, ikioi ya hyouban o takameru 

Peningkatan reputasi, kekuatan ketika mengeluarkan suara atau bunyi yang 

keras 

 

Contoh: 女子学生が悲鳴を上げた。 

Jyoshi gakusei ga himei o ageta 



Cewek sekolahan itu menyaringkan suara tangisannya. 

7. ある現象・効果などを生み出す。 

Aru genshou/ kouka nado o umidasu 

Membuahkan hasil atau suatu kejadian. 

Contoh: 風が砂ぼこりを上げる 

Kaze ga suna bokori o ageru 

Karena hembusan ada pasir debu dimana mana.  

8. 名前・例・証明・などを表に出す。 

Namae/ rei/ shoumei/ nado o hyou ni dasu 

Menyerahkan daftar nama, urutan atau bukti 

Contoh: 理事会は私たちのグループを賞の候補に上げた。 

Rijikai wa watashitachi no guruupu o shou no kouho ni ageta. 

Dewan direksi menyerahkan kandidat penghargaan kepada 

kelompok kami 

 

9. 仕事などをし終わる。 

Shigoto nado o shiowaru 

Menyelesaikan suatu pekerjaan dan sebagainya 

Contoh: この仕事を来週までに上げる 

Kono shigoto o raishuu made ni ageru 

Pekerjaan ini diselesaikan hingga minggu depan. 

10. 行事・生計などをある金額で済ませる。 



Gyouji/ seikei nado o aru kingaku de sumaseru. 

Memenuhi kejadian, kebutuhan hidup dan lainnya pada jumlah tertentu. 

Contoh: 妻は 1か月を 10万円で上げた。 

Tsuma wa ikka getsu o 10 man en de ageta. 

Dalam sebulan isteri saya membutuhkan biaya sebanyak 100.000 

yen. 

 

11. 食べ物を吐く。 

Tabemono o haku 

Memuntahkan makanan 

Contoh: 子供が朝食べた物をあげた。 

Kodomo ga asa tabeta mono o ageta 

Anak saya memuntahkan sarapannya. 

12. 結婚式を行う。 

Kekkon shiki o okonau 

Menyelenggarakan pesta pernikahan 

Contoh: 二人は結婚式を上げた。 

Futari wa kekkonshiki o ageta 

Dua orang itu menyelenggarakan pesta pernikahan. 

13. 神仏に供え物をする。 

Shinbutsu ni sonaemono o suru 

Memberikan sesajian kepada dewa 



Contoh: 祖母は仏壇に線香を上げた。 

Sobo wa butsudan ni senkou o ageta 

Nenek saya membakar dupa di altar budha. 

14. 油で食べ物を料理する。 

Abura de tabemono o ryouri suru 

Memasak makanan menggunakan minyak goreng. 

Contoh: 母はアジをフライに揚げた 

Haha wa aji wo furai ni ageta 

Ibu menggoreng ikan tepung makarel di wajan 

15. 全員がまとまって何かをする。 

Zenin ga matomatte nanika o suru 

Semuanya berkumpul untuk melakukan sesuatu kegiatan. 

Contoh: 村をあげてのお祭り 

Mura o agete no omatsuri 

Merayakan festival di desa. 

 

Kazuaki et al (1993: 99) juga berpendapat mengenai fukugoudoushi 

~ageru adalah pada umumnya memiliki makna perpindahan arah dari posisi atas 

ke bawah, bukan hanya perpindahan posisi saja namun juga memiliki makna 

mengenai derajat atau posisi lawan, abstrak, peningkatan emotional, berdasarkan 

hal tersebut maknanya akan meluas menjadi sesuatu yang telah diselesaikan. 

Himeno (1999:100) juga menjelaskan mengenai pengertian fukugoudoushi 

~ageru sebagai berikut; 



「～あげる」の基本的意味は、何か対象とするものを下方から上

方 へ 移動させることである。 

[~ageru] no kihon teki imi ha, nanika taishou to suru mono o kahou kara 

jyouhou e idousaseru koto dearu. 

Fukugoudoushi ~ageru memiliki makna dasar yaitu perpindahan objek 

dari arah bawah ke arah atas.  

 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fukugoudoushi ~ageru secara umum 

yaitu suatu kejadian dengan perpindahan dari arah bawah ke arah atas, pengertian 

fukugoudoushi ~ageru beragam tergantung dasar pemikirannya. 

 

2.4.2 Klasifikasi Makna Fukugoudoushi ~Ageru 

Himeno (1999:100) menjelaskan mengenai makna  fukugoudoushi ~ageru 

dan klasifikasinya sebagai berikut:  

1. Mengarah dari tempat satu ke tempat lainnya menuju suatu benda. 

1.1 Perubahan posisi yang meliputi seluruhnya. 

a. Menuju ke atas ruang kosong. 

i. Objek saja yang berpindah ke tempat yang lebih tinggi.  

Contohnya: menembakkan ke atas (打ち上げる uchiageru) 

ii. Subjek ikut berpindah dengan objek yang dibawa. 

Contohnya: memikul ke atas ( 担ぎ上げる katsugiageru), 

membawa (運び上げる hakobiageru) 



iii. Objek tidak berpindah, namun subjek yang mengalami 

perpindahan. 

Contoh: mendongak (見上げる miageru) 

b. Memindahkan sesuatu secara keseluruhan dan memiliki tujuan 

. Contoh: mempercepat (繰り上げる kuriageru) 

1.2 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. 

Contoh:  menumpuk ke atas (積み上げる tsumiageru) 

b. Perubahan bentuk menjadi lebih kecil atau penyusutan. 

Contoh: menggulung ke atas (巻き上げる makiageru) 

c. Mengalami penyusutan dikarenakan jumlah kuantitas yang mengecil. 

Contoh: memangkas ke atas (untuk rambut) (刈り上げる kariageru) 

2. Mengarah dari orang satu ke orang lainnya menuju sesuatu benda. 

Maksud dari verba ini yaitu, orang yang memiliki kedudukan yang lebih 

tinggi dan berpengaruh terhadap lawan bicaranya yang kemudian dibagi ke dalam 

dua kelompok pada halaman berikutnya yaitu; 

2.1 Aktivitas terhadap seseorang yang kedudukannya di bawah ke yang    

kedudukannya di atas. Contoh: memohon (dengan hormat) (お願いあげる

onegaiageru), berkata (dengan hormat) moushiageru (申し上げる) 



2.2  Aktivitas terhadap seseorang yang kedudukannya di atas ke yang    

kedudukannya di bawah. Contoh: membeli (買い上げる kaiageru), 

menyuruh makan (召し上げる meshiageru) 

3. Aktivitas yang ditimbulkan oleh diri sendiri. 

Perpindahan dari arah atas yang muncul dari dalam tubuh manusia, yang 

gambarannya seperti perasaan seseorang dan sebagainya. Karena penggunaanya 

biasanya berkaitan mengenai psikologi manusia dan kebanyakan verbanya terjadi 

bukan berasal dari kehendak diri sendiri. Contoh: cegukan ( 咳き上げる

sekiageru), tersedu-sedu (しゃくりあげる shakuriageru) 

4. Memiliki makna telah selesai. 

Pada kelompok ini verba yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas 

pekerjaan manusia yang memiliki nuansa yang telah selesai dengan usaha maupun 

kerja keras, yang akan dibagi ke dalam dua kelompok. 

4.1 Aktivitas pekerjaan selesai bersamaan dengan selesainya barang atau 

sesuatu yang dikerjakan. Contoh: memoles dengan sempurna (磨き上げる

migakiageru), menyelesaikan suatu pekerjaan (仕上げる shiageru) 

4.2 Selesainya suatu pekerjaan. Contoh: selesai mencari ( 調べ上げる

shirabeageru), selesai menghitung (数え上げる kazoeageru), 

5. Penambahan verba ~ageru memiliki fungsi untuk penekanan kata yang di 

depannya. Contoh: mengikat dengan kencang (縛り上げる shibariageru), 

mengencangkan (締め上げる shimeageru) 

6. Dan lain-lain. 



Verba yang digunakan untuk menyebutkan nama, urutan rak buku atau 

daftar dengan menyebutkannya satu-persatu yang dimaksudkan untuk 

memberikan informasi. Contohnya: membaca satu-persatu ( 読 み 上 げ る

yomiageru) 

Selain itu, verba kelompok ini juga mengandung makna untuk mengakhiri 

sesuatu, seperti pekerjaan, event, dan sebagainya. Contohnya: dengan cepat (切り

上げる kiriageru). Dan dapat bermakna untuk menyatakan kembali ke tempat 

asal. Contoh:  kembali ke tempat asal (引き上げる hikiageru) 

Untuk memudahkan pembelajar bahasa Jepang memahami ke enam jenis 

makna fukugoudoushi ~ageru maka Himeno (1999:100) meringkasnya ke dalam 

bentuk tabel seperti berikut ini: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Verba Majemuk ~ageru 

No Verba ~ageru （複合動詞 ～上げる） 

Makna 

(意味) 

1 

Dari tempat1 + (ke/mengarah/sampai) + tempat2 +(N)+  

(wo) + ~ageru 

(場所）（から）(場所)「へ/まで/向かって」(N)

（を）～あげる 

(basho) (kara) (basho) [he/ made/ mukatte ] (N) (wo) 

~ageru 

 

例 ：一階から二階まで荷物を運び上げる 

(ikai kara nikai made nimotsu wo hakobiageru) 

 

 

(上昇 jyoushou ) 

 



2 

Dari orang1 + (ke/mengarah/sampai) + orang2 +(N)+  (wo) 

+ ~ageru 

人（から）(人)「へ/まで/向かって」(N)（を）～あげ

る 

(hito) (kara) (hito) [he/ made/ mukatte ] (N) (wo) ~ageru 

 

例：農民から社長に米を買い上げる 

(noumin kara shachou ni kome wo kaiageru) 

上位者から下位者 

下位者から上位者 

に対する社会的に行為

（jyouisya kara 

kaisya ,kaisya kara 

jyouisya made ni taisuru 

shakai teki ni koui） 

 

3 

(orang) (ga) ~ageru 

（人）（が）～あげる 

 

例 ：子供がしゃくり上げる 

(kodomo ga shakuriageru) 

 

 

体内の上昇 

(tainai jyoushou) 

4 

（N）（を）～あげる 

 

例：パンを焼き上げる 

(pan o yakiageru) 

 

完成 

Kansei 

5 

（N）（を）～あげる 

 

例：盗賊を縛り上げる 

(touzoku o shimeriageru) 

 

強調 

Kyouchou 

6 

その他 

例：本を読み上げる 

       (hon o yomiageru) 

目的語は「リスト。名

前など」など 

mokutekigo ha 

(risuto, namae  nado) 



 

Tjin tiang shang (2013:138) juga menjelaskan beberapa makna verba 

setelah bergabung dengan fukugoudousi ~ageru yaitu naik atau ke atas, 

meningkatkan, menyelesaikan atau berhasil dan satu- persatu. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang verba majemuk (fukugoudoushi) sudah banyak dilakukan 

oleh peneliti lain. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan 3 buah 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni; 

1. Kholik Setiawan (2013), mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan 

judul penelitian “Analisis Makna dan Pembentukan Fukugoudoushi yang 

terbentuk dari verba ~agaru”. Sumber data berasal dari buku pelajaran 

Nihongo Chukyuu kara Manabu, Majalah The Nihongo Jurnal, Niponica 

Discovering Japan, dan artikel dalam Koran The Asahi Shimbun. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Fukugoudoushi ~ agaru memiliki makna 

menunjukkan arah, memperkuat arti, menunjukkan berakhirnya suatu tindakan. 

Lalu, Fukugoudoushi ~ agaru yang dapat digantikan oleh Fukugoudoushi ~ 

ageru yaitu yang pembentukannya keizokudoushi, ishidoushi dan meishi. 

2. Alpina Pamugari (2014), mahasiswa Universitas Brawijaya yang berjudul 

“Fukugoudoushi ~komu dalam Majalah Nikkei Business Tahun 2009”. Berbeda 

dengan Kholik (2013), Alpina (2014) menggunakan  Majalah Nikkei Business 

Tahun 2009 sebagai sumber data dengan objek kajian verba majemuk 



Fukugoudoushi~komu. Hasil penelitian menunjukan bahwa verba yang dapat 

bergabung dengan ~komu untuk membentuk Fukugoudoushi~komu yaitu jenis 

verba keizoku doushi dan shunkan doushi dan makna yang dikonjugasikan 

dengan Fukugoudoushi~komu dan sebelum dikonjugasikan kebanyakan sama 

hanya mengalami penekanan dsb. 

3. Afianty Mardiana (2015), mahasiswa Universitas Brawijaya yang berjudul 

“Fukugoudoushi~dasu dalam The Daily Jakarta Shimbun edisi 6 Februari, 22 

Februari, dan 29 Maret 2014”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan objek kajian Fukugoudoushi~dasu. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan Fukugoudoushi~dasu merupakan 

penggabungan kata kerja + kata kerja sedangkan untuk kata benda + kata kerja 

tidak ditemukan. Fukugoudoushi~dasu memiliki beberapa makna yaitu 

permulaan suatu kejadian, perpindahan ruang dari dalam keluar, pendapat 

pribadi ke pendapat umum. 

Perbedaan penilitian ini dengan tiga penelitian terdahulu adalah pertama, penulis 

menggunakan surat kabar digital sebagai sumber data. Kedua, peneliti 

memfokuskan pada Fukugoudoushi~ageru yang belum pernah dibahas 

sebelumnya. 


