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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis menganalisis semua contoh kalimat yang berhubungan 

dengan fukugoudoushi ~au pada bab IV, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Kalimat yang mengandung fukugoudoushi ~au dapat memunculkan 

berbagai macam makna yang berbeda. Berikut makna-makna yang 

dihasilkan oleh fukugoudoushi ~au adalah sebagai berikut. 

a. Kontak yang meliputi kontak batin, kontak secara fisik, dan kontak 

yang berhubungan dengan benda secara abstrak. 

b. Pertemuan/perjumpaan yang tidak terduga. 

c. Aktivitas pembagian secara adil. 

d. Perpindahan yang meliputi perpindahan ke arah lawan, perpindahan 

dari wilayah lawan bicara, dan perampasan/penangkapan. 

e. Sikap gerakan yang meliputi aktivitas yang berhubungan dengan 

penggunaan anggota tubuh, aktivitas yang tergantung pada penggunaan 

anggota tubuh, dan subjeknya dibatasi hanya pada makhluk yang sadar. 

f. Pergantian/perubahan posisi yang berhubungan dengan kekuasaan, 

serah terima dan urutan. 

g. Aktivitas bekerjasama dengan pasangan untuk menggerakkan objek 

secara bersama. 
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h. Pergerakan/aktivitas yang meliputi aktivitas secara fisik, psikologis, dan 

kemasyarakatan. 

i. Aktivitas yang bersifat keinginan atau kemauan yang meliputi tindakan 

secara sepihak dan tindakan yang menyinggung objek secara bersamaan. 

j. Aktivitas yang merupakan gerakan otomatis atau gerak refleks. 

k. Peristiwa yang merupakan gejala fisika. 

2. Karakteristik makna fukugoudoushi ~au dapat dikelompokkan menjadi tiga 

berdasarkan waktu terjadinya, yaitu: 

a. Aktivitas yang terjadi secara bersamaan (waktu yang sama) 

1. Kontak yang meliputi kontak batin, kontak secara fisika, dan kontak 

yang berhubungan dengan benda secara abstrak. 

2. Pertemuan/perjumpaan yang tidak terduga. 

3. Aktivitas pembagian secara adil. 

b. Aktivitas yang terjadi secara bergantian dan berbalasan 

1. Perpindahan yang meliputi perpindahan ke arah lawan, perpindahan 

dari wilayah lawan bicara, dan perampasan/penangkapan. 

2. Sikap gerakan yang meliputi aktivitas yang berhubungan dengan 

penggunaan anggota tubuh, aktivitas yang tergantung pada 

penggunaan anggota tubuh, dan subjeknya dibatasi hanya pada 

makhluk yang sadar. 

3. Pergantian/perubahan posisi yang berhubungan dengan kekuasaan, 

serah terima dan urutan. 
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4. Aktivitas bekerjasama dengan pasangan untuk menggerakkan objek 

secara bersama. 

c. Aktivitas yang terjadi secara bersamaan dan berbalasan 

1. Pergerakan/aktivitas yang meliputi aktivitas secara fisik, psikologis, 

dan kemasyarakatan. 

2. Aktivitas yang bersifat keinginan atau kemauan yang meliputi 

tindakan secara sepihak dan tindakan yang menyinggung objek 

secara bersamaan. 

3. Aktivitas yang merupakan gerakan otomatis atau gerak refleks. 

Peristiwa yang merupakan gejala fisika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actri Putri Rahayu, 2013 
Analisis Makna Fukugoudoushi~au Dalam Kalimat Bahasa Jepang 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

B. SARAN 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yang membahas 

mengenai verba majemuk ~au yang ditinjau dari segi makna dan titik kewaktuan 

yang dimunculkan oleh verba majemuk tersebut. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan mengenai makna dan titik kewaktuan yang muncul dalam verba 

majemuk ~au tersebut. Namun, penulis masih merasa kurang puas dalam 

meneliti makna verba majemuk ~au. Hal ini disebabkan terbatasnya teori 

tentang fukugouodushi ~au, terbatasnya sumber data penelitian, dan kesulitan 

penulis dalam mencari dan menentukan sumber data penelitian. 

Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai makna yang 

dapat dimunculkan oleh fukugoudoushi dirasa perlu untuk diteliti. Selain itu, 

dapat juga membahas tentang persamaan dan perbedaan antara fukugoudoushi 

~au dan fukugoudoushi ~awaseru, karena kedua jenis fukugoudoushi tersebut 

memiliki makna yang hampir sama, atau pun meneliti tentang verba-verba 

lainnya. Sebagai upaya agar pembelajar lebih berhati-hati dalam 

mengaplikasikan fukugoudoushi baik dalam ragam lisan maupun tulisan. 

Penelitian yang telah dilakukan tidak harus berhenti sampai disini, 

dikarenakan segala keterbatasan penulis, penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, penelitian ini masih perlu untuk dikaji dan dikembangkan 

kembali supaya tidak terjadi transfer negatif di kemudian hari, khususnya bagi 

calon pengajar bahasa Jepang. 

 


