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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Setelah melakukan analisis maknaverba orosu sebagai polisemi, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Makna dasar 

Makna dasar dari verba orosu adalah menurunkan, yaitu 

memindahkan objek dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Penulis 

juga merujuk pada makna verba orosu dari kamus Nihongo Kihon 

Doushi Youhou Jiten karya Koizumi. 

 

(1)  優子は荷物を棚から床へ下ろした。 

(Koizumi dkk, 1996, hlm. 111) 

Yuuko wa nimotsu wo  tana kara yuka he oroshita. 

Yuuko menurunkan barang dari rak ke lantai. 

 

2. Makna perluasan  

Terdapat empat belas makna perluasan dari verba orosu  yang 

penulis analisis, berikut adalah daftarnya. 

a. Menurunkan dari kendaraan 

b. Menutup 

c. Menutup toko 

d. Memberhentikan seseorang dari suatu jabatan 

e. Memakai untuk pertama kali 

f. Menarik uang dari bank 
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g. Menggugurkan kandungan  

h. Memotong 

i. Mengiris 

j. Memarut 

k. Tertanam 

l. Mengunci 

m. Memanggil hal gaib 

n. Menjual secara grosir 

Berikut adalah bagan untuk menggambarkan bagaimana hubungan 

antarmakna dari makna perluasan verba orosu dengan makna dasarnya. 

Bagan 5.1 : Hubungan Antarmakna Verba Orosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurunkan  

 

Metafora : 

memberhentikan 

orang dari jabatan; 

mengugurkan 

kandungan; 

memotong; memarut; 

tertanam; mengunci; 

dan menjual secara 

grosir. 

Metonimi : 

Menutup toko; 

memakai barang 

untuk pertama kali; 

menarik uang; dan 

memanggil hal 

gaib. 

Sinekdoke : 

Menurunkan dari 

kendaraan; 

menutup; dan 

mengiris 
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B. Implikasi 

Bagi penulis analisis verba orosu sebagai polisemi ini masih memiliki 

kekurangan dari segi analisis menggunakan kajian linguistik kognitif, sumber 

data, dan juga kamus yang relevan dengan penelitian ini. Analisis ini dapat 

dijadikan referensi bagi pembelajar ataupun dalam proses pengajaran bahasa 

Jepang khususnya dalam menerjemahkan kalimat bahasa jepang yang 

menggunakan verba orosu ke dalam bahasa Indonesia. 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi bagi penulis dan bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian 

berikutnya mengenai analisis verba orosu adalah penelitian secara kontrastif 

dengan bahasa Indonesia. Penelitian idiom yang menggunakan verba orosu juga 

memungkinkan untuk dilakukan. Begitu juga dengan analisis kesalahan 

penggunaan verba orosu pada pembelajar bahasa Jepang di tingkat tertentu 

memungkinkan untuk dijadikan sebagai tema penelitian selanjutnya. 


