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SARI 

Astutik, Eka Wiji. 2016. Analisis Makna Fukugoudoushi yang Terbentuk dari 

Verba Toru Sebagai Polisemi. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Drs. Rina Supriatnaningsih, M.Pd. Pembimbing II: Setiyani 

Wardhaningtyas, S.S.,M.Pd. 

Kata Kunci: Makna, Fukugoudoushi, Verba Toru. 

 Fukugoudoushi adalah doushi (verba) yang terbentuk dari gabungan dua 

buah kata atau lebih yang dianggap sebagai satu kata baru. Fukugoudoushi  

terbentuk dari unsur depan dan unsur belakang. Salah satu verba yang dapat 

membentuk fukugoudoushi adalah verba toru. Fukugoudoushi verba toru banyak 

terdapat dalam mata pelajaran bahasa Jepang (dokkai dan bunpo) dan dalam 

percakapan sehari-hari (Tanaka, 2003). Sedangkan verba toru adalah salah satu 

verba berpolisemi dan dapat menjadi unsur depan dan unsur belakang 

fukugoudoushi. Hal tersebut menyebabkan materi fukugoudoushi terasa sulit. 

Sebatas pengamatan peneliti, penelitian tentang fukugoudoushi verba toru sebagai 

polisemi belum dilakukan,  oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan 

mengidentifikasi makna fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru 

berdasarkan makna dasar dan makna perluasannya. 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif untuk mendiskripsikan makna apa saja yang ditimbulkan oleh 

fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru sebagai polisemi. Sumber data yang 

digunakan berupa sumber data tertulis yang diambil dari anime, drama dan buku 

pelajaran. Objek data yang digunakan yaitu kalimat yang mengandung 

fukugoudoushi verba toru. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak 

dan teknik catat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

agih yang diterapkan melalui teknik dasar yaitu teknik bagi unsur langsung 

dilanjutkan dengan teknik lanjutan yaitu teknik perluas. Langkah-langkah analisis 

data dalam penelitian ini adalah: 1) menyajikan kalimat yang mengandung 

fukugoudoushi verba toru, 2) menganalisis makna verba toru dalam 

fukugoudoushi verba toru berdasarkan unsur depan dan unsur belakang, 3) 

mengklasifikasikan fukugoudoushi verba toru sebagai polisemi (makna dasar dan 

perluasan). 

 Hasil analisis fukugoudoushi verba toru sebagai polisemi menunjukkan 

fukugoudoushi yang menggunakan makna dasar verba toru antara lain yaritoru, 

kiritoru, uketoru, hikitoru, ubaitoru, toriireru, torimodosu, torikumu, torimaku, 

toriageru, torikaeru, dan fukugoudoushi yang menggunakan makna perluasan 

verba toru antara lain noritoru, torikesu, torikaesu, toritsuku, torinozoku, toridasu, 

torikakomu, toriatsukau, torinaosu. 
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RANGKUMAN 

Astutik, Eka Wiji. 2016. Analisis Makna Fukugoudoushi yang Terbentuk dari 

Verba Toru Sebagai Polisemi. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Drs. Rina Supriatnaningsih, M.Pd. Pembimbing II: Setiyani 

Wardhaningtyas, S.S.,M.Pd. 

Kata Kunci: Makna, Fukugoudoushi, Verba Toru. 

1. Latar Belakang 

Di dalam bahasa Jepang, kata kerja (doushi) terbagi menjadi 

beberapa jenis yaitu verba doushi selain tadoushi, jidoushi dan shodoushi 

adalah fukugoudoushi, haseigo toshite no doushi (doushi yang memakai 

awalan) dan hojo doushi (doushi sebagai frasa tambahan) (Sudjianto, 

2007:150). 

Fukugoudoushi adalah doushi yang terbentuk dari gabungan dua 

buah kata atau lebih. Gabungan kata tersebut secara keseluruhan dianggap 

sebagai satu kata (Sudjianto, 2007:150). 

Menurut Tanaka dalam jurnal Aichi Daigaku Gengo to Bunka 

No.10 (2003) menjelaskan bahwa fukugoudoushi sering digunakan dalam 

percakapan sehari-hari, siaran televisi, koran, majalah, artikel, karya 

ilmiah, hingga peraturan (rambu-rambu) yang dipasang di tempat umum. 

Selain itu, berdasarkan pengalaman peneliti, materi fukugoudushi sering 

muncul dalam materi pembelajaran dalam hal ini adalah dokkai dan 

bunpo. Akan tetapi, karena tidak ada materi ajar khusus tentang  makna 

dan pembentukan unsur-unsur fukugoudoushi, menjadikan materi ini 
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terasa sulit. Tidak jarang, mahasiswa mengartikan kosakata fukugoudoushi 

secara leksikal. 

Misalnya adalah fukugoudoushi verba toru yaitu toriireru 

「取り入れる」. Secara leksikal diartikan sebagai toru yang berarti 

‘mengambil’ dan ireru yang berarti ‘memasukkan’ maka akan tercipta 

makna yang ambigu yaitu ‘mengambil dan memasukkan sesuatu’. Padahal 

makna fukugoudoushi toriireru yang sebenarnya adalah ‘mengumpulkan’. 

Verba toru dalam fukugoudoushi, memiliki dua fungsi yaitu fungsi 

sebagai unsur depan dan fungsi sebagai unsur belakang (Kazuaki, 

1987:121). Hal tersebut menyebabkan makna verba toru dalam 

fukugoudoushi pun berubah. Selain itu, verba toru termasuk verba 

polisemi; yaitu verba yang memiliki makna dasar dan makna perluasan. 

Hal itu menyebabkan fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru 

memiliki banyak makna. 

Penelitian tentang fukugoudoushi juga sudah dilakukan oleh 

Amalia (2013) dalam skripsi yang berjudul Analisis Pembentukan Makna 

pada Fukugoudoushi yang Berakhiran Dasu. Penelitian tersebut 

membahas tentang makna dan pembentukan fukugoudoushi verba dasu. 

Sebatas pengamatan peneliti, penelitian tentang makna 

fukugoudoushi verba toru dengan verba toru sebagai polisemi belum 

dilakukan, sementara fukugoudousi verba toru banyak ditemukan dalam 

teks dokkai (dalam mata kuliah dokkai) dan dalam mata kuliah bunpo. 

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman makna fukugoudoushi 
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verba toru, dan supaya mahasiswa bisa lebih memahami makna 

fukugoudoushi verba toru, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

mengidentifikasi makna fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru 

berdasarkan makna dasar dan makna perluasannya. Untuk itu, penulis 

ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Makna 

Fukugoudoushi yang terbentuk dari Verba Toru sebagai Polisemi” 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Semantik 

Semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. 

Semantik dibagi menjadi dua, yaitu semantik gramatikal dan semantik 

leksikal. Semantik gramatikal adalah cabang linguistik yang mengkaji 

makna yang muncul akibat prose gramatikal. Sementara semantik 

leksikal adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna kata 

yang sesungguhnya (Verhaar, 2004:78). 

 

2.2 Makna 

Dalam semantik, pengertian ‘makna’ (sense - bahasa Inggris), yaitu 

pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama 

kata-kata). Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar 

sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling 

mengerti (Abdullah, 2013:90). 
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2.3 Polisemi 

Menurut Machidaken (dalam Tanjung, 2010:11) menyimpulkan 

polisemi (tagigo) dengan tiga konsep yaitu: 

1. Polisemi adalah apabila diantara arti yang banyak mempunyai 

sesuatu keterkaitan makna, meskipun ada sedikit perbedaan arti 

tetapi saling merasakan keterkaitan satu sama lain. 

2. Kata yang memiliki banyak arti, dapat dibedakan mana yang 

kata dasar dan mana yang bukan kata dasar, apabila dilihat dari 

bentuk dasarnya. 

3. Sesuatu kata yang bunyi dan bentuknya sama dan memiliki 

banyak arti, meskipun memiliki banyak arti tetapi memiliki 

hubungan arti yang saling berkaitan. 

 

2.4 Kelas Kata 

Para ahli bahasa tradisional pada umumnya memberi pengertian 

kata berdasarkan arti dan topografi. Menurut mereka, kata adalah 

satuan bahasa yang memiliki satu pengertian; atau kata adalah deretan 

huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti 

(Abdullah, 2013:61). 

Dalam bahasa Jepang, pada umumnya masing-masing kata (tango) 

dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang pasti, tetapi ada juga tango 

yang tidak memiliki arti tertentu tanpa bantuan tango lain yang dapat 

berdiri sendiri. Tango yang dapat berdiri sendiri dan dapat 
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menunjukkan arti tertentu disebut jiritsugo. Sedangkan yang tidak 

dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti tertentu disebut fuzokugo 

(Sudjianto, 2007:136). 

Jiritsugo terdiri dari doushi (kata kerja), i-keiyoushi (kata sifat i), 

na-keiyoushi (kata sifat na), meishi (kata benda), rentaishi 

(prenomina), fukushi (adverbia), setsuzokushi (konjungsi), dan 

kandoushi (interjeksi). Sementara fuzokugo terdiri dari joshi (partikel) 

dan jodoushi (verba bantu). 

 

2.5 Doushi 

Doushi adalah kelas kata dalam bahasa Jepang yang berarti kata 

kerja dalam bahasa Indonesia. Menurut Sudjianto (2004:149) doushi 

(verba) adalah kelas kata yang dipakai untuk menyatakan aktifitas, 

keberadaan atau keadaan sesuatu. Doushi dapat berdiri sendiri tanpa 

bantuan kelas kata lain, bahkan bisa menjadi sebuah kalimat yang 

selalu diakhiri dengan vokal /u/, dan memiliki bentuk perintah. 

 

2.6 Klasifikasi doushi 

Tereda (dalam Sudjianto, 2007:150) mengklasifikasikan doushi 

(verba) sebagai berikut: 

1. Fukugoudoushi 

Fukugoudoushi adalah doushi  yang terbentuk dari dua buah 

gabungan kata atau lebih. 
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2. Haseigo toshite no doushi 

Haseigo toshite no doushi adalah doushi  yang terbentuk dari 

kelas kata lain dengan cara menambahkan sufiks. Dan kata-

kata tersebut secara keseluruhan dianggap  sebagai satu kata. 

Contoh: samayou (berkeluyuran), asebamu (berkeringat). 

3. Hojo doushi 

Hojo doushi adalah doushi yang dapat menjadi predikat dan 

merupakan verba dasar yang menyatakan suatu aktifitas atau 

eksistensi. 

Contoh: tsukue no ue ni hon ga aru (di atas meja ada buku), 

kare wa asoko ni iru (dia ada di sana). 

 

2.7 Kata Majemuk dalam Bahasa Jepang (fukugougou) 

Menurut Masako (dalam Setiawan, 2013:12) fukugougou atau kata 

majemuk dalam bahasa Jepang, dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 

1. Fukugoumeishi 

Fukugoumeishi adalah gabugan kata yang terletak dibelakang 

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

benda, kata sifat, atau kata kerja. 

Contoh: akikusa (rumput musim gugur), dan aokusa (rumput 

hijau). 
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2. Fukugoudoushi 

Fukugoudoushi gabungan dari kata benda, kata sifat, atau kata 

keterangan yang membentuk satu kata, seperti ikizuku 

(bernapas), chikazuku (mendekati). 

3. Fukugoukeiyoushi 

Fukugoukeiyoushi adalah gabungan dari kata benda, kata sifat, 

kata keterangan yang membentuk satu kata, seperti nadakai 

(terkenal) dan kogekusai (bau hangus). 

4. Fukugoufukushi 

Fukugoufukushi adalah kata majemuk yang terbentuk dari 

penggabungan dua buah kata, dengan unsur belakang ditempati 

oleh kata keterangan (fukushi). Conto: sukoahizutsu (sedikit 

demi sedikit) dan hyorohyoro (sempoyongan). 

 

2.8 Fukugoudoushi 

Menurut Terada (dalam Sudjianto, 2007:150) fukugoudoushi 

adalah doushi  yang terbentuk dari gabungan dua buah kata atau lebih. 

Gabungan kata tersebuat secara keseluruhan dianggap sebagai satu 

kata. 

Contoh: 「取り合う」hanashi au (saling bicara). 
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2.9 Verba toru 

Dalam kamus Pemakaian Bahasa Jepang Dasar, mendeskripsikan 

beberapa makna verba toru sebagai berikut: 

1. (mengambil, mencuri) Membuat sesuatu menjadi kepunyaan 

sendiri. 

Contoh:  

試験で九十点を取った。 

(shiken de kyuujuu ten wo totta) 

Mendapat nilai sembilam puluh dalam ujian. 

人のものを取って、警察に捕まった。 

(hito no moto wo totte, keisatsu ni tsukamatta) 

Ditangkap polisi karena mencuri barang orang lain 

2. (memegang, mengambil) Memindahkan suatu barang yang ada 

pada suatu tempat ke tangan dengan memegang atau 

menopangnya. Menyerakan pada orang lain, dengan 

memegangnya. 

Contoh: 

砂糖を取って下さいませんか。 

(satou wo tottekudasaimasenka?) 

Maukah anda mengambilkan gula? 

棚から本を取って、開く。 

(tana kara hon wo totte, hiraku) 

Mengambil buku dari rak dan membukanya. 
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3. (mengambil, menanggalkan) Memisakan sebagian dari sesuatu 

dan memindahkannya ke tempat lain. Menghilangkan suatu 

barang dari tempat lain. 

Contoh: 

皿にサラダを取る。 

(sara ni sarada wo toru) 

Mengambil salat di piring. 

めがねを取る。 

(megane wo toru) 

Menanggalkan kacamata. 

4. (mendapat) Bertindak untuk mendapat sesuatu dengan pasti. 

Contoh: 

両手を広げて、バランスを取る。 

(ryoute wo hirogete, balansu wo toru) 

Mengambil keseimbangan dengan merentangkan kedua tangan. 

5. (memilih, menerima, mengangkat) Memilih sesuatu hal. 

Contoh: 

取るべき道は分からない。 

(toru beki michi wa wakaranai) 

Tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. 

養子を取る。 

(youshi wo toru) 

Mengangkat anak. 
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あなたならどちらの案を取りますか。 

(anata nara dochira no an wo torimasuka) 

Kalau anda mau meneruka pen dapat yang mana? 

6. Memahami, menafsirkan. 

Contoh: 

笑っていたので冗談に取られてしまった。 

(waratteita node joudan ni torareteshimatta) 

Karena bicara sambil tertawa, dianggap sebagai gurauan. 

7. (memerlukan) Memerlukan, waktu, ruang dan sebagainya. 

Banyak dikatakan dalam bentuk pasif, ketika dipakai mengenai 

sesuatu hal, kecuali waktu dan ruang. 

Contoh: 

手間を取らせて悪いことをした。 

(Tema wo torasete, warui koto wo shita) 

Kami meminta maaf, telah membuat anda menghabiskan waktu 

lama. 

いいベッドが場所を取る。 

(ii beddo ga basho wo toru) 

Tempat tidur ini bagus, tapi memakan banyak tempat. 

 

2.10 Fungsi Verba Toru dalam Fukugoudoushi 

Kazuaki (1987: 121) menyebutkan bahwa secara garis besar verba 

toru dalam fukugoudoushi memiliki fungsi yaitu mendesak sasaran 
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(objek) secara agresif ke pihak penindak, menjadikan sasaran menjadi 

milik sendiri dengan memanipulasi sasaran menjadi seperti apa yang 

diinginkan oleh si penindak. 

Kazuki juga membagi fungsi verba toru sebagai berikut: 

1. Fungsi verba toru sebagai unsur depan fukugoudoushi. 

Sebagai unsur depan fukugoudoushi verba toru memiliki 

fungsi yaitu sebagai penyelesaian penindak meminta sasaran untuk 

memenuhi keinginan penindak sesuai dengan keinginan penindak 

baik secara fisik maupun mental. 

2. Fungsi verba toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

Sebagai unsur belakang fukugoudoushi verba toru memiliki 

fungsi yaitu menunjukkan bahwa tindakan penindak dilakukan 

secara sadar. Meminta sasaran untuk memenuhi keinginan 

penindak dengan sadar tanpa adanya paksaan. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

mendiskripsikan makna apa saja yang ditimbulkan oleh fukugoudoushi 

yang terbentuk dari verba toru sebagai polisemi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik simak, sedangkan teknik lanjutannya yaitu teknik catat. Teknik 

simak adalah teknik penjaringan data dengan menyimak penggunaan 

bahasa. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik catat yaitu teknik menjaring 
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data dengan mencatat hasil penyimakan data. Hasil  penyimakan data 

tersebut dicatat dalam kartu data. Kartu data digunakan untuk 

mempermudah dalam mengumpulkan dan menganalisis data (Kesuma, 

2007:45). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode agih. Sudaryanto (dalam Kusuma, 2007: 54) menyatakan bahwa 

metode agih adalah metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan 

merupakan bagian dari bahasa yang diteliti. Metode tersebut diterapkan 

melalui teknik dasar yaitu teknik bagi unsur langsung dilanjutkan dengan 

teknik lanjutan yaitu teknik perluas. 

Berdasarkan teknik tersebut, maka analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan objek yang akan diteiti. 

2. Mengklasifikasikan makna polisemi verba toru, dengan menentukan 

makna dasar dan makna perluasan verba toru, dilihat dari kamus dan 

dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. 

3. Mengumpulkan data yang berupa kalimat yang mengandung kata kerja 

majemuk ~toru. 

4. Mengidentifikasi fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru dari 

data yang sudah dikumpulkan. 

5. Menganalisis makna fukugoudoushi verba toru. 

6. Membagi unsur pembentuk fukugoudoushi verba toru menjadi unsur 

depan dan unsur belakang. 
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7. Menganalisis makna verba toru dalam fukugoudoushi verba toru. 

8. Mengklasifikasikan fukugoudoushi berdasarkan makna dasar dan 

makna perluasa verba toru. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Dalam kamus Pemakaian Bahasa Jepang Dasar, makna dasar verba 

toru adalah membuat sesuatu menjadi kepunyaan sendiri (mengambil, 

mencuri), sementara makna perluasan verba toru adalah memegang, 

menanggalkan, mendapat, menerima, memahami, memerlukan. 

Berikut adalah contoh data kalimat yang dianalisis. 

1. Fukugoudoushi Verba Toru Sebagai Unsur Depan dan Unsur 

Belakang 

1.1 Fukugoudoushi Verba Toru Sebagai Unsur Depan 

俺はここのデータを使って、もっといいやつに取り入れるぜ。

(kekkaishi, episode 50) 

Ore wa koko no deeta wo tsukatte, motto ii yatsu ni toriireru ze. 

‘Aku akan menggunakan data di sini untuk mengumpulkan data yang 

lebih bagus lagi’ 

Situasinya adalah seseoraang yang ingin meninggalkan tempat 

asalanya yang sudah mulai hancur dan ingin menggunakan informasi 

yang dia dapat dari tempat asalnya itu untuk mendapat informasi yang 

lebih baik. 
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Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi toriireru「取

り入れる」 dalam kalimat tersebut memiliki makna mengumpulkan. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba toru 「取る」sebagai 

unsur depan fukugoudoushi dan verba ireru「入る」sebagai unsur 

belakang fukugoudoushi. 

 

1.2 Fukugoudoushi Verba Toru Sebagai Unsur Belakang 

今はだれでもインターネットを使ってホームページにアクセス

すれば、簡単に情報のやり取りができる。(chuukyuu kara manabu 

nihongo, hal. 57) 

Ima wa dare demo intaanetto wo tsukatte hoomu peeji ni 

aakusesusureba, kantan ni jouhou no yaritori ga dekiru. 

‘Sekarang semua orang bisa menggunakan internet, dan jika mengakses 

ke home page, bisa dengan mudah bertukar informasi’ 

 Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi yaritori 「やりと

り」memiliki makna bertukar, dalam hal ini adalah bertukar informasi. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari kata yaru「やる」 sebagai 

unsur depan fukugousdoushi dan toru「取る」sebagai unsur belakang 

fukugoudoushi. 

 

 

 



xxiii 
 

2. Analisis Makna Verba Toru dalam Fukugoudoushi 

2.1 Analisis Makna Verba Toru dalam Fukugoudoushi berdasarkan fungsi 

verba toru sebagai unsur depan fukugoudoushi. 

俺はここのデータを使って、もっといいやつに取り入れるぜ。

(kekkaishi, eps. 50) 

Ore wa koko no deeta wo tsukatte, motto ii yatsu ni toriireru ze. 

‘Aku akan menggunakan data di sini untuk mengumpulkan data yang 

lebih bagus lagi’ 

 Situasinya adalah seseorang yang ingin meninggalkan tempat 

asalnya yang sudah mulai hancur dan ingin menggunakan informasi 

yang dia dapat dari tempat asalnya itu untuk mendapat informasi yang 

lebih baik. 

 Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi toriireru「取り

入れる」 dalam kalimat tersebut memiliki makna mengumpulkan. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba toru 「取る」dan verba 

ireru「入れる」. 

 Dalam fukugoudoushi tersebut, verba ireru memiliki makna 

memasukkan. Sedangkan makna verba toru berdasarkan makna 

fukugoudoushi tersebut dan makna verba ireru, juga berdasarkan fungsi 

verba toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi maka makna verba 

toru yang paling tepat adalah makna perluasan yaitu mendapat. 
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2.2 Analisis Makna Verba Toru dalam Fukugoudoushi berdasarkan fungsi 

verba toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

今はだれでもインターネットを使ってホームページにアクセス

すれば、簡単に情報のやり取りができる。(chuukyuu kara manabu 

nihongo, hal. 57) 

Ima wa dare demo intaanetto wo tsukatte hoomu peeji ni 

akusesusureba, kantan ni jouhou no yaritori ga dekiru. 

 Sekarang semua orang bisa menggunakan internet, dan jika mengakses 

ke home page, bisa dengan mudah bertukar informasi. 

 Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi yaritori 「やりと

り」memiliki makna bertukar, dalam hal ini adalah bertukar informasi. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari kata yaru「やる」dan toru「取

る」.  

Verba yaru dalam fukugoudoushi tersebut memiliki makna 

memberi, sedangkan verba toru, berdasarkan makna fukugoudoushi 

yaritori dan makna verba yaru, juga berdasarkan fungsi verba toru 

sebagai unsur belakang fukugoudoushi, maka makna verba toru yang 

paling tepat untuk fukugoudoushi yaritori adalah makna perluasan 

verba toru yaitu menerima. 

Dalam fukugoudoushi verba toru ditemukan makna verba toru 

sebagai makna dasar yaitu dalam fukugoudoushi verba toru yaritoru, 

kiritoru, uketoru, hikitoru, ubaitoru, toriireru, torimodosu, torikumu, 

torimaku, toriageru, torikaeru, dan makna verba toru sebagai makna 
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perluasan yaitu dalam fukugoudoushi verba toru noritoru, torikesu, 

torikaesu, toritsuku, torinozoku, toridasu, torikakomu, toriatsukau, 

torinaosu. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan data yang dianalisis, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Verba toru memiliki makna dasar yaitu ‘mengambil’ dan makna perluasan 

yaitu ‘memegang’, ‘menanggalkan’, ‘mendapat’, ‘menerima’, 

‘memahami’, ‘memerlukan’. 

2. Fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru sebagai unsur depan 

fukugoudoushi adalah toriireru, torimodosu, torikesu, torinaosu, torikaesu, 

torikumu, torimaku, toriageru, toritsuku, torinozoku, toridasu, torikakomu, 

toriatsukau, dan torikaeru. Fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru 

sebagai unsur belakang fukugoudoushi yaitu yaritori, kiritoru, uketoru, 

hikitoru, noritoru, dan ubaitoru. 

3. Verba toru dalam fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru sebagai 

unsur depan fukugoudoushi memiliki satu makna dasar yaitu memilih 

dalam fukugoudoushi noritoru, dan memiliki lima makna perluasan yaitu 

mendapat dalam fukugoudoushi hikitoru, ubaitoru, dan uketoru, menerima 

dalam fukugoudoushi yaritori, dan menanggalkan dalam fukugoudoushi 

kiritoru. 
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Verba toru dalam fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru 

sebagai unsur belakang fukugoudoushi memiliki delapan makna dasar 

yaitu mengambil dari fukugoudoushi torikesu, torinaosu, torikaesu, 

toritsuku, torinozoku, toridasu, torikakomu, toriatsukau, dan memiliki 

enam makna perluasan yaitu mendapat dalam fukugoudoushi toriireru, 

torikumu, torikaeru, menerima dalam fukugoudoushi torimodosu, 

memegang dalam fukugoudoushi torimaku, dan memahami dalam 

fukugoudoushi toriageru. 

4. Fukugoudoushi yang menggunakan makna dasar verba toru antara lain ,  

‘noritoru’, ‘torikesu’, ‘torikaesu’, ‘toritsuku’, ‘torinozoku’, ‘toridasu’, 

‘torikakomu’, ‘toriatsukau’, ‘torinaosu’dan fukugoudoushi yang 

menggunakan makna perluasan verba toru antara lain‘yaritoru’, ‘kiritoru’, 

‘uketoru’, ‘hikitoru’, ‘ubaitoru’, ‘toriireru’, ‘torimodosu’, ‘torikumu’, 

‘torimaku’, ‘toriageru’, ‘torikaeru’. 
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まとめ 

多義語としての複合動詞「取る」の意味の分析 

 

エカ・ウイジ・アステュティック 

キーワード：意味、複合動詞、取る 

1. 背景 

日本語には名詞、ナ形容詞、イ形容詞、連体詞、副詞、感動詞、

接続詞、助動詞、助詞、動詞という言葉の品詞の分類がある。動詞

の種類はたくさんあり、一つのは複合動詞である。複合動詞という

のは二つ以上の単語から一語になった動詞である。例えば「取る」

から形成される複合動詞である。 「取る」は一つの多義語である。

それに複合動詞の中の「取る」は位置によって、意味も変わる。そ

の代わり、複合動詞「取る」に多くの意味を与えるということであ

る。それで、複合動詞という授業は難しくなる。 

 その理由によって、多義語としての複合動詞「取る」の意味を研

究する。 
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2. 基礎的な理論 

a. 意味論 

意味論というのは一つの言語学として、言葉の意味を調

査する (Verhaar, 2004:78) 

b. 意味  

意味というのは言葉と言葉をつなぐことである (Abdullah, 

2013:90)。 

c. 多義語 

日本語ーインドネシア語辞典によって、多義語というのは

一つの言葉に多くの意味があることである。 

d. 品詞分類 

 日本語には名詞、ナ形容詞、イ形容詞、連体詞、副詞、感

動詞、接続詞、助動詞、助詞、動詞という言葉の品詞の分

類がある。動詞の種類はたくさんあって、一つのは複合動

詞である。複合動詞というのは二つ以上の単語から一語に

なった動詞である。例えば「取る」から形成される複合動

詞である (Sudjianto, 2007:148)。 

e. 動詞 

  品詞の一つ。人やものの動きや働きなどを表す。「見る」

「聞く」「読む」など。「読まない」「読みます」「読む
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とき」「読めば」「読もう」のように,ことばの終わりが、

ある決まりに従って変わる（国語辞典、2011:86）。 

f. 動詞分類 

 スジアント（2007:150）によると、動詞分類が六つある。

それは自動詞、他動詞、署動詞、複合動詞、派生語として

の動詞、補助動詞である。 

g. 複合号 

 セティアワン（2013:12）によると、複合号分類は四つあ

る。それは複合名詞、複合動詞、複合形容詞、複合副詞で

ある。 

h. 複合動詞 

 複合動詞というのは二つ以上の単語から一語になった動詞

である (Sudjianto, 2007:150)。 

i. 取るの意味 

Pemakaian Bahasa Jepang Dasar (1988) 辞典によって、取るの

意味は。 

1. 盗む、奪うこと。 

2. つかむこと。 

3. ある部分をとって、他の場所に運ぶこと。 

4. 手にもつこと。 

5. 選ぶ、受ける、持ち上げること。 



xxx 
 

6. 理解すること。 

7. 必要とすること。 

j. 複合動詞の中の取るの機能 

 和昭（1987: 121）によると、複合動詞の中の取るの機能が

二つある。それは、 

1. 前項として、取るの機能。 

2. 後項として、取るの機能。 

 

3. 研究の方法 

この研究は質的な研究であり、記述的な研究の方法を使用してい

る。 

研究の対象は複合動詞「取る」を持つ文型である。種本は、 

1. 中級から学ぶ日本語。 

2. 日本語総まとめＮ３読解。 

3. 日本語総まとめＮ２読解。 

4. ドラマ（Bloody Monday episode 1）アニメ（Kekkaishi eps. 

50, Physic detective Yakumo eps. 1, dan Charlotte eps. 13）。 

 

4. 研究の結果 

分析したによって、研究の結果は： 

1. 前項と後項としての複合動詞「取る」。 
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1.1 前項としての複合動詞「取る」。 

俺はここのデータを使って、もっといいやつに取り入

れるぜ。(kekkaishi, eps. 50) 

文理によって、この文型の中の複合動詞取り入れるの

意味は「mengumpulkan」である。この複合動詞は、前

項としての「取る」と後項としての「入れる」から形

成される。 

1.2 後項としての複合動詞「取る」。 

今はだれでもインターネットを使ってホームページに

アクセスすれば、簡単に情報のやり取りができる。(ch

uukyuu kara manabu nihongo, hal. 57) 

この文型の中の複合動詞取り入れるの意味は「bertukar

」である。この複合動詞は、前項としての「やる」と

後項としての「取る」から形成される。 

 

2. 複合動詞の中の取るの意味の分析。 

2.1 前項としての複合動詞の中の「取る」の機能によって

、取るの意味の 分析。 

俺はここのデータを使って、もっといいやつに取り入

れるぜ。(kekkaishi, eps. 50) 
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文理によって、この文型の中の複合動詞取り入れるの

意味は「mengumpulkan」である。そして、複合動詞取

り入れるの意味によって、「入れる」の意味によって

、それから前項としての複合動詞の中の「取る」の機

能によって、複合動詞取り入れるの中の「取る」の意

味は「mendapat」である。 

2.2 後項としての複合動詞の中の「取る」の機能によって

、取るの意味の 分析。 

今はだれでもインターネットを使ってホームページに

アクセスすれば、簡単に情報のやり取りができる。(chu

ukyuu kara manabu nihongo, hal. 57) 

文理によって、この文型の中の複合動詞やり取りの意

味は「bertukar」である。そして、複合動詞取り入れる

の意味によって、「やる」の意味によって、それから

前項としての複合動詞の中の「取る」の機能によって

、複合動詞取り入れるの中の「取る」の意味は「meneri

ma」である。 
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5. 結論 

研究の結果によって、結論は： 

1. 「取る」の意味は盗む、奪う、つかむ、ある部分をとって、

他の場所に運ぶ、手にもつ、選ぶ、受ける、持ち上げる、理

解する、必要とすることである。 

2. 前項としての複合動詞「取る」は取り入れる、取り戻す、取

り消す、取り直す、取り返す、取り組む、取り巻く、取り上

げる、取り付く、取り除く、取り出す、取り囲む、取り付か

う、取り替えるである。 

後項としての複合動詞「取る」はやり取り、切り取る、受け

取る、引き取る、乗り取る、奪い取るである。 

3. 前項、後項としての複合動詞の中の「取る」は九延期意味を

持ち、十一側面意味を持つことである。 

4. 延期意味持つ複合動詞「取る」は乗り取る、取り消す、取り

返す、取り付く、取り除く、取り出す、取り囲む、取り扱う

である。。そして、側面意味を持つ複合動詞「取る」ははや

り取る、受け取る、切り取る、引き取る、奪い取る、取り入

れる、取り戻す、取り組む、取り巻く、取り上げる、取り替

えるである。 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam bahasa Jepang, kata kerja (doushi) terbagi menjadi beberapa 

jenis yaitu verba doushi selain tadoushi, jidoushi dan shodoushi adalah 

fukugoudoushi, haseigo toshite no doushi (doushi yang memakai awalan) 

dan hojo doushi (doushi sebagai frasa tambahan) (Sudjianto, 2007:150). 

Fukugoudoushi adalah doushi yang terbentuk dari gabungan dua buah 

kata atau lebih. Gabungan kata tersebut secara keseluruhan dianggap 

sebagai satu kata (Sudjianto, 2007:150). 

Menurut Tanaka dalam jurnal Aichi Daigaku Gengo to Bunka No.10 

(2003) menjelaskan bahwa fukugoudoushi sering digunakan dalam 

percakapan sehari-hari, siaran televisi, koran, majalah, artikel, karya 

ilmiah, hingga peraturan (rambu-rambu) yang dipasang di tempat umum. 

Selain itu, berdasarkan pengalaman peneliti, materi fukugoudushi sering 

muncul dalam materi pembelajaran dalam hal ini adalah dokkai dan bunpo. 

Akan tetapi, karena tidak ada materi ajar khusus tentang  makna dan 

pembentukan unsur-unsur fukugoudoushi, menjadikan materi ini terasa 

sulit. Tidak jarang, mahasiswa mengartikan kosakata fukugoudoushi secara 

leksikal. 
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Misalnya adalah fukugoudoushi verba toru yaitu toriireru 

「取り入れる」. Secara leksikal diartikan sebagai toru yang berarti 

‘mengambil’ dan ireru yang berarti ‘memasukkan’ maka akan tercipta 

makna yang ambigu yaitu ‘mengambil dan memasukkan sesuatu’. Padahal 

makna fukugoudoushi toriireru yang sebenarnya adalah ‘mengumpulkan’. 

Verba toru dalam fukugoudoushi, memiliki dua fungsi yaitu fungsi 

sebagai unsur depan dan fungsi sebagai unsur belakang (Kazuaki, 

1987:121). Hal tersebut menyebabkan makna verba toru dalam 

fukugoudoushi pun berubah. Selain itu, verba toru termasuk verba 

polisemi; yaitu verba yang memiliki makna dasar dan makna perluasan. 

Hal itu menyebabkan fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru 

memiliki banyak makna. 

Penelitian tentang fukugoudoushi juga sudah dilakukan oleh Amalia 

(2013) dalam skripsi yang berjudul Analisis Pembentukan Makna pada 

Fukugoudoushi yang Berakhiran Dasu. Penelitian tersebut membahas 

tentang makna dan pembentukan fukugoudoushi verba dasu. 

Sebatas pengamatan peneliti, penelitian tentang makna fukugoudoushi 

verba toru dengan verba toru sebagai polisemi belum dilakukan, sementara 

fukugoudousi verba toru banyak ditemukan dalam teks dokkai (dalam mata 

kuliah dokkai) dan dalam mata kuliah bunpo. Supaya tidak terjadi 

kesalahan dalam pemahaman makna fukugoudoushi verba toru, dan 

supaya mahasiswa bisa lebih memahami makna fukugoudoushi verba toru, 

maka peneliti melakukan penelitian dengan mengidentifikasi makna 
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fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru berdasarkan makna dasar 

dan makna perluasannya. Untuk itu, penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Makna Fukugoudoushi yang terbentuk dari 

Verba Toru sebagai Polisemi” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana klasifikasi makna verba toru sebagai polisemi yaitu 

makna dasar dan makna perluasannya? 

2. Fukugoudoushi apa saja yang dapat terbentuk dari verba toru sebagai 

unsur depan dan verba toru sebagai unsur belakang, dan makna apa 

saja yang terdapat dalam fukugoudoushi tersebut? 

3. Bagaimana makna verba toru dalam fukugoudoushi yang terbentuk 

dari verba toru sebagai unsur depan dan unsur belakang 

fukugoudoushi? 

4. Bagaimana klasifikasi fukugoudoushi verba toru berdasarkan makna 

dasar dan makna perluasan verba toru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan klasifikasi makna verba toru sebagai 

polisemi. 
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2. Untuk mendeskripsikan Fukugoudoushi yang dapat terbentuk dari 

verba toru sebagai unsur depan dan verba toru sebagai unsur 

belakang, dan makna apa saja yang terdapat dalam fukugoudoushi 

tersebut. 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana makna verba toru dalam 

fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru sebagai unsur depan 

dan unsur belakang fukugoudoushi. 

4. Untuk mengklasifikasikan fukugoudoushi verba toru berdasarkan 

makna dasar dan makna perluasan verba toru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah referensi dalam bidang linguistik bahasa Jepang. 

Khususnya dalam hal polisemi dan fukugoudoushi yang terbentuk 

dari verba toru. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada 

pembelajar bahasa Jepang tentang makna pembentukan 

fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru sebagai polisemi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

  Dalam pembahasan penelitian secara keseluruhan, penulis 

merencanakan sistematika penulisan sebaagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari sampul, halaman judul, 

halaman pengesahan, lembar pernyataan, motto dan persembahan, 

prakata, abstrak, matome, dan daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini berisi 5 bab pokok dalam skripsi, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian, 

yaitu menjelaskan tentang pengertian dan klasifikasi doushi, 

fukugoudoushi, polisemi, dan verba toru. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi pendekatan penelitian, sumber data, objek data, 

metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan langkah-langkah 

penelitian. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan, yaitu makna dan pembentukan fukugoudoushi yang 

diikuti verba toru berdasarkan makna dasar dan makna perluasannya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan 

hasil penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang mengkaji mengenai fukugoudoushi sudah banyak 

dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya telah 

dilakukan oleh Amalina (2013) dalam skripsi yang berjudul Analisis 

Pembentukan Makna Pada Fukugoudoushi yang Berakhiran ~dasu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

sumber data Teema Betsu Chuukyu kara Manabu Nihongo, Chuumon no 

Ooi Ryouriten, dan Sekai no Minwa 1. 

Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yaitu menganalisis pembentukan makna fukugoudoushi. Namun, 

pada penelitian yang dilakukan oleh Amalina yaitu kata kerja (doushi) 

yang digunakan adalah verba ~dasu, sedangkan dalam penelitian ini objek 

yang diteliti yaitu mengenai pembentukan makna fukugoudoushi yang 

terbentuk dari verba ~toru. 

Penelitian lain tentang fukugoudoushi yaitu yang dilakukan oleh 

Perdanansyah (2012) dalam jurnal Japanology, Vol. 1, No.1. Penelitian 

tersebut menggunakan kata kerja komu dalam kamus kihongo yourei jiten 

sebagai sumber data. 
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Berbeda dengan kedua penelitian di atas, pada penelitian ini 

mengkaji pembentukan makna fukugoudoushi yang terbentuk dari verba 

~toru, dan menganalisis makna verba ~toru dalam fukugoudoushi tersebut 

sebagai polisemi (diteliti sebagai makna dasar atau sebagai makna 

perluasan). Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan sumber data 

yang berbeda. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah 

Chukyuu Kara Manabu Nihongo (2009), Nihongo Soumatome N3 Dokkai 

(2010), Nihongo Soumatome N2 Dokkai (2010), drama Bloody Monday 

episode 1 (2008), anime Kekkaishi episode 50 (2008), Physic Detective 

Yakumo episode 1 (2010), dan Charlotte eposide 13 (2015).   

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

2.2.1 Semantik 

Menurut goo jiten semantik adalah, 

言語学で、言語を持つ意味の構造、歴史的な変化などを研究する部門。 

Gengogaku de, gengo wo motsu imi no kouzou, rekishitekina henka 

nado wo kenkyuusuru. 

‘Ilmu yang mempelajari makna bahasa berdasarkan struktur dan 

perkembangan sejarah’  

Semantik berasal dari bahasa Yunani sema (nomina tanda) atau 

dari verba samaino (menandai, berarti). Istilah tersebut digunakan oleh 
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pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari 

makna (Abdullah, 2013:87). 

Semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. 

Semantik dibagi menjadi dua, yaitu semantik gramatikal dan semantik 

leksikal. Semantik gramatikal adalah cabang linguistik yang mengkaji 

makna yang muncul akibat prose gramatikal. Sementara semantik leksikal 

adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna kata yang 

sesungguhnya. (Verhaar, 2004:78) 

Djajasudarma (dalam Aziah, 2011:24) mengemukakan pendapat 

bahwa semantik adalah ilmu makna, membicarakan makna, bagaimana 

mula adanya makan sesuatu, bagaimana perkembangannya, dan mengapa 

terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa. 

Menurut Chaer (2011:268) semantik adalah bidang kajian tentang 

makna yang khusus mengkaji makna bahasa sebagai alat komunikasi 

verbal manusia. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia offline versi 1.5.1 (2010-

1013) semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan 

mengenai seluk beluk dan pergeseran arti kata,bagian struktur bahasa 

yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu 

wicara. 

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

semantik adalah bagian ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna 

kata dan kalimat, yang terbagi menjadi dua bidang yaitu semantik 
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gramatikal (makna berdasarkan gramatikal) dan semantik leksikal (makna 

sesungguhnya). 

 

2.2.2 Makna 

Dalam semantik, pengertian ‘makna’ (sense - bahasa Inggris), yaitu 

pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama 

kata-kata) (Abdullah, 2013:90). 

Menurut Sutedi (2008:115) pembagian jenis-jenis makna adalah 

sebagai berikut: 

1. Makna leksikal dan gramatikal 

Makna leksikal adalah makna yang sesungguhnya sesuai 

dengan referensi sebagai hasil pengamatan indra dan terlepas 

dari unsur gramatikal. 

Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang muncul 

akibat proses gramatikal. 

2. Makna denotatif dan konotatif 

Makna denotatif adalah  makna yang berkaitan dengan dunia 

luar bahasa, seperti suatu objek atau gagasan dan bisa 

dijelaskan dengan analisis komponen makna. 

Makna konotatif adalah makna yag ditimbulkan karena 

perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. 

3. Makna dasar dan makna perluasan 
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Makda dasar merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu 

kata. Sementara makna perluasan adalah makna yang muncul 

sebagai hasil perluasan dari makna dasar. 

Dalam penelitian ini jenis-jenis makna yang akan digunakan 

sebagai acuan dasar penelitian adalah makna dasar dan makna perluasan. 

 

2.2.3 Polisemi (tagigo) 

多義語はいくつかの違う意味を持つ言葉。 

Tagigo wa ikutsuka no chigau imi wo motsu kotoba. 

Togigo adalah kata yang memiliki beberapa makna (kokugojiten, 

2011:742). 

Menurut Machidaken (dalam Tanjung, 2010:11) menyimpulkan 

polisemi (tagigo) dengan tiga konsep yaitu: 

4. Polisemi adalah apabila diantara arti yang banyak mempunyai 

sesuatu keterkaitan makna, meskipun ada sedikit perbedaan arti 

tetapi saling merasakan keterkaitan satu sama lain. 

5. Kata yang memiliki banyak arti, dapat dibedakan mana yang 

kata dasar dan mana yang bukan kata dasar, apabila dilihat dari 

bentuk dasarnya. 

6. Suatu kata yang bunyi dan bentuknya sama dan memiliki 

banyak arti, meskipun memiliki banyak arti tetapi memiliki 

hubungan arti yang saling berkaitan. 
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Kridalaksana (2001:197) mendiskripsikan polisemi (tagigo) 

sebagai pemakaian bentuk bahasa seperti kata, frase, dan sebagainya; 

dengan makna yang berbeda-beda. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia offline versi 1.5.1 (2010-

2013) polisemi adalah bentuk bahasa, (kata, frasa, dsb) yang mempunyai 

makna lebih dari satu. 

Menurut Kamus Bahasa Jepang-Indonesia (1994:1025), tagigo 

atau polisemi adalah kata yang mempunyai berbagai arti. 

Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa polisemi 

adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu dan setiap makna 

tersebut memiliki keterkaitan hubungan antara satu dengan yang lain, 

yang bisa dideskripsikan. 

 

2.2.4 Kelas Kata 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijabarkan bahwa kata 

adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan 

perwujudan kesatuan perasaan dan  pikiran yang dapat digunakan dalam 

berbahasa. 

Para ahli bahasa tradisional pada umumnya memberi pengertian 

kata berdasarkan arti dan topografi. Menurut mereka, kata adalah satuan 

bahasa yang memiliki satu pengertian; atau kata adalah deretan huruf 

yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti (Abdullah, 

2013:61). 
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Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan pula 

tentang kelas kata, yaitu kelas atau golongan (kategori) kata berdasarkan 

bentuk, fungsi, atau maknanya. 

Dalam bahasa Jepang, pada umumnya masing-masing kata (tango) 

dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang pasti, tetapi ada juga tango 

yang tidak memiliki arti tertentu tanpa bantuan tango lain yang dapat 

berdiri sendiri. Tango yang dapat berdiri sendiri dan dapat menunjukkan 

arti tertentu disebut jiritsugo. Sedangkan yang tidak dapat berdiri sendiri 

dan tidak memiliki arti tertentu disebut fuzokugo (Sudjianto, 2007:136). 

Jiritsugo terdiri dari doushi (kata kerja), i-keiyoushi (kata sifat i), 

na-keiyoushi (kata sifat na), meishi (kata benda), rentaishi (prenomina), 

fukushi (adverbia), setsuzokushi (konjungsi), dan kandoushi (interjeksi). 

Sementara fuzokugo terdiri dari joshi (partikel) dan jodoushi (verba 

bantu). 

 

2.2.5 Doushi  

Doushi adalah kelas kata dalam bahasa Jepang yang berarti kata 

kerja dalam bahasa Indonesia. Menurut Sudjianto (2004:149) doushi 

(verba) adalah kelas kata yang dipakai untuk menyatakan aktifitas, 

keberadaan atau keadaan sesuatu. Doushi dapat berdiri sendiri tanpa 

bantuan kelas kata lain, bahkan bisa menjadi sebuah kalimat yang selalu 

diakhiri dengan vokal /u/, dan memiliki bentuk perintah. 
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Contoh:  「読む」yomu (membaca)「見る」 miru (melihat) 

「読もう」yomou (bacalah). 

Sedangkan menurut kokugojiten (2011:865) doushi memiliki arti 

sebagai berikut: 

品詞の一つ。人やものの動きや働きなどを表す。「見る」「聞く」「読む」など。「

読まない」「読みます」「読むとき」「読めば」「読もう」のように,ことばの終わ

りが、ある決まりに従って変わる。 

 

Hinshi no hitotsu. Hito ya mono no ugoki ya hataraki nado wo arawasu. 

[miru] [kiku] [yomu] nado. 

Salah satu jenis kata. Menunjukkan aktifitas seseorang atau benda. Seperti 

melihat, mendengar, membaca dan lain-lain. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa doushi 

adalah kelas kata yang dapat berdiri sendiri, dapat mengalami perubahan 

dan menunjukkan aktifitas, keberadaan atau keadaan suatu benda. 
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2.2.6 Klasifikasi doushi 

Doushi diklasifikasikan berdasarkan dasar pemikiran yang 

dipakainya, seperti yang dijelaskan Sizumu (dalam Sudjianto, 2007:150) 

sebagai berikut: 

1. Jidoushi 

Jidoushi adalah verba yang tidak berarti mempengaruhi pihak lain. 

Contoh: iku (pergi), kuru (datang), okiru (bangun).  

2. Tadoushi 

Tadoushi adalah verba yang menyatakan arti yang mempengaruhi 

pihak lain. 

Cntoh: okosu (membangunkan), shimeru (menutup). 

3. Shodoushi 

Shoudoushi adalah doushi yang memasukkan pertimbangan 

pembicara, tidak bisa diubah ke dalam bentuk pasif, tidak memiliki 

bentuk perintah dan ungkapan kemauan. 

Contoh: mieru (terlihat), kikoeru (terdengar) 

Selain jenis-jenis verba tersebut, Tereda (dalam Sudjianto, 

2007:150) juga menambahkan jenis-jenis verba sebagai berikut: 

4. Fukugoudoushi 

Fukugoudoushi adalah doushi  yang terbentuk dari dua buah 

gabungan kata atau lebih. 
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5. Haseigo toshite no doushi 

Haseigo toshite no doushi adalah doushi  yang terbentuk dari 

kelas kata lain dengan cara menambahkan sufiks. Dan kata-

kata tersebut secara keseluruhan dianggap  sebagai satu kata. 

Contoh: samayou (berkeluyuran), asebamu (berkeringat). 

6. Hojo doushi 

Hojo doushi adalah doushi yang dapat menjadi predikat dan 

merupakan verba dasar yang menyatakan suatu aktifitas atau 

eksistensi. 

Contoh: tsukue no ue ni hon ga aru (di atas meja ada buku), 

kare wa asoko ni iru (dia ada di sana). 

 

2.2.7 Kata Majemuk dalam Bahasa Jepang (fukugougou) 

Menurut Masako (dalam Setiawan, 2013:12) fukugougou atau kata 

majemuk dalam bahasa Jepang, dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 

1. Fukugoumeishi 

Fukugoumeishi adalah gabugan kata yang terletak dibelakang 

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

benda, kata sifat, atau kata kerja. 

Contoh: akikusa (rumput musim gugur), dan aokusa (rumput 

hijau). 
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2. Fukugoudoushi 

Fukugoudoushi gabungan dari kata benda, kata sifat, atau kata 

keterangan yang membentuk satu kata, seperti ikizuku 

(bernapas), chikazuku (mendekati). 

3. Fukugoukeiyoushi 

Fukugoukeiyoushi adalah gabungan dari kata benda, kata sifat, 

kata keterangan yang membentuk satu kata, seperti nadakai 

(terkenal) dan kogekusai (bau hangus). 

4. Fukugoufukushi 

Fukugoufukushi adalah kata majemuk yang terbentuk dari 

penggabungan dua buah kata, dengan unsur belakang ditempati 

oleh kata keterangan (fukushi). Contoh: sukoshizutsu (sedikit 

demi sedikit) dan hyorohyoro (sempoyongan). 

 

2.2.8 Fukugoudoushi 

Menurut Terada (dalam Sudjianto, 2007:150) fukugoudoushi 

adalah doushi  yang terbentuk dari gabungan dua buah kata atau lebih. 

Gabungan kata tersebuat secara keseluruhan dianggap sebagai satu kata. 

Contoh: 「話し合う」hanashi au (saling bicara) 

 Menurut Wuisang (2010:97) fukugoudoushi terdiri dari kata 

fukugou (gabungan) dan doushi (verba). Jadi fukugoudoushi adalah verba-

verba yang digabung atau verba gabungan yang menjadi kata kerja baru. 
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Contoh:「受け取る」 uketoru (menerima)「取り決める」 torikimeru 

(menentukan)「話し合う」hanashiau (saling bicara). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fukugoudoushi 

adalah gabungan dari dua buah kata kerja yang menjadi satu kata kerja 

baru. 

 

2.2.9 Verba toru 

Dalam kamus Pemakaian Bahasa Jepang Dasar (1988), 

mendeskripsikan makna dasar dan makna perluasan verba toru sebagau 

berikut: 

 Makna dasar verba toru. 

1. (mengambil, mencuri) Membuat sesuatu menjadi kepunyaan 

sendiri. 

Contoh:  

試験で九十点を取った。 

(shiken de kyuujuu ten wo totta) 

Mendapat nilai sembilam puluh dalam ujian. 

人のものを取って、警察に捕まった。 

(hito no moto wo totte, keisatsu ni tsukamatta) 

Ditangkap polisi karena mencuri barang orang lain 

Berikut adalah makna perluasan verba toru: 

1. (memegang, mengambil) Memindahkan suatu barang yang ada 

pada suatu tempat ke tangan dengan memegang atau 



19 
 

menopangnya. Menyerakan pada orang lain, dengan 

memegangnya. 

Contoh: 

砂糖を取って下さいませんか。 

(satou wo tottekudasaimasenka?) 

Maukah anda mengambilkan gula? 

棚から本を取って、開く。 

(tana kara hon wo totte, hiraku) 

Mengambil buku dari rak dan membukanya. 

2. (mengambil, menanggalkan) Memisakan sebagian dari sesuatu 

dan memindahkannya ke tempat lain. Menghilangkan suatu 

barang dari tempat lain. 

Contoh: 

皿にサラダを取る。 

(sara ni sarada wo toru) 

Mengambil salat di piring. 

めがねを取る。 

(megane wo toru) 

Menanggalkan kacamata. 

3. (mendapat) Bertindak untuk mendapat sesuatu dengan pasti. 

Contoh: 

両手を広げて、バランスを取る。 

(ryoute wo hirogete, balansu wo toru) 
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Mengambil keseimbangan dengan merentangkan kedua tangan. 

4. (memilih, menerima, mengangkat) Memilih sesuatu hal. 

Contoh: 

取るべき道は分からない。 

(toru beki michi wa wakaranai) 

Tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. 

養子を取る。 

(youshi wo toru) 

Mengangkat anak. 

あなたならどちらの案を取りますか。 

(anata nara dochira no an wo torimasuka) 

Kalau anda mau meneruka pen dapat yang mana? 

5. Memahami, menafsirkan. 

Contoh: 

笑っていたので冗談に取られてしまった。 

(waratteita node joudan ni torareteshimatta) 

Karena bicara sambil tertawa, dianggap sebagai gurauan. 

6. (memerlukan) Memerlukan, waktu, ruang dan sebagainya. 

Banyak dikatakan dalam bentuk pasif, ketika dipakai mengenai 

sesuatu hal, kecuali waktu dan ruang. 

Contoh: 

手間を取らせて悪いことをした。 

(Tema wo torasete, warui koto wo shita) 
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Kami meminta maaf, telah membuat anda menghabiskan waktu 

lama. 

いいベッドが場所を取る。 

(ii beddo ga basho wo toru) 

Tempat tidur ini bagus, tapi memakan banyak tempat. 

 

2.2.10 Fungsi Verba Toru dalam Fukugoudoushi 

 Kazuaki (1987: 121) menyebutkan bahwa secara garis besar verba 

toru dalam fukugoudoushi memiliki fungsi yaitu mendesak sasaran 

(objek) secara agresif ke pihak penindak, menjadikan sasaran menjadi 

milik sendiri dengan memanipulasi sasaran menjadi seperti apa yang 

diinginkan oleh si penindak. 

Kazuki juga membagi fungsi verba toru sebagai berikut: 

1. Fungsi verba toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

Sebagai unsur belakang fukugoudoushi verba toru memiliki 

fungsi yaitu menunjukkan bahwa tindakan penindak dilakukan 

secara sadar. Meminta sasaran untuk memenuhi keinginan 

penindak dengan sadar tanpa adanya paksaan. 

Contoh: 

ここは大切なところだから、内容をはっきり読み取って欲しい。 

Koko wa taisetsuna tokoro dakara, naiyou wo hakkiri 

yomitottehoshii. 
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Ini adalah bagian yang penting, saya ingin kamu 

membacanya dengan jelas. 

Dalam kalimat tersebut, verba toru sebagai unsur belakang 

fukugoudoushi memiliki fungsi yang menunjukkan bahwa hal 

yang dilakukan oleh penindak adalah hal yang dilakukan secara 

sadar. Dengan reaksi yang diberikan oleh sasaran berdasarkan 

harapan si penindak. 

 

2. Fungsi verba toru sebagai unsur depan fukugoudoushi. 

Sebagai unsur depan fukugoudoushi verba toru memiliki 

fungsi yaitu sebagai penyelesaian penindak meminta sasaran 

untuk memenuhi keinginan penindak sesuai dengan keinginan 

penindak baik secara fisik maupun mental. 

Contoh: 

過ぎた時間を取り戻すことはできない。 

Sugita jikan wo torimodosu koto wa dekinai. 

Tidak bisa memperoleh kembali waktu yang sudah berlalu. 

Dalam kalimat tersebut, verba toru sebagai unsur depan 

fukugoudoushi memiliki fungsi yang menunjukkan bahwa 

tindakan yang dilakukan penindak, memaksa sasaran untuk 

memenuhi keinginan penindak. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 Verba toru adalah verba yang memiliki makna dasar dan makna perluasan. 

Verba toru dapat membentuk fukugoudoushi yaitu doushi (verba) yang terbentuk 

dari gabungan dua buah kata atau lebih yang secara keseluruhan dianggap sebagai 

satu kata. Verba toru yang membentuk fukugoudoushi tersebut tidak hanya dari 

makna dasar verba toru tetapi juga dari makna perluasan verba toru. 

 

 

Verba toru sebagai 

polisemi 

Fukugoudoushi verba 

toru sebagai unsur depan 

dan belakang 

Fukugoudoushi 

verba toru 

sebagai makna 

dasar 

Fukugoudoushi 

verba toru 

sebagai 

makana 

perluasan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

mendiskripsikan makna apa saja yang ditimbulkan oleh fukugoudoushi yang 

terbentuk dari verba toru sebagai polisemi. Dalam penelitian ini, akan dicari dan 

dikumpulkan data yang berbentuk kalimat yang mengandung verba toru. Setelah 

itu dianalisis makna yang terkandung di dalam verba toru dan dianalisis 

fukugoudoushi apa saja yang dapat terbentuk dari verba toru berdasarkan makna 

dasar dan perluasannya. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang di 

dalamnya terdapat fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru berdasarkan 

makna dasar dan makna perluasannya. 
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3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Chukyuu Kara Manabu Nihongo (2009) sebagai salah satu 

buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Jepang.  

2. Nihongo Sou Matome N3 Dokkai (2010) dan Nihongo Sou 

Matome N2 Dokkai (2010), sebagai bahan yang sering 

digunakan mahasiswa untuk persiapan Nouryoku shiken. 

3. Dorama (drama Jepang) Bloody Monday episode 1 2008) dan 

anime Kekkaishi episode 50 (2008), Physic detective Yakumo 

episode 1 (2010) , dan Charlotte episode 13 (2015), sebagai 

sumber data yang dipakai secara langsung dalam konteks 

percakapan sehari-hari. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, 

sedangkan teknik lanjutannya yaitu teknik catat. Teknik simak adalah teknik 

penjaringan data dengan menyimak penggunaan bahasa. Data yang disimak 

dengan teknik ini berupa sumber lisan yaitu dorama dan anime, dan tertulis yaitu 

kyoukasho. Setelah itu dilanjutkan dengan teknik catat yaitu teknik menjaring data 

dengan mencatat hasil penyimakan data. Hasil  penyimakan data tersebut dicatat 

dalam kartu data. Kartu data digunakan untuk mempermudah dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data (Kesuma, 2007:45). 
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3.4  Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

agih. Sudaryanto (dalam Kusuma, 2007: 54) menyatakan bahwa metode agih 

adalah metode analisis yang alat penentunya ada di dalam dan merupakan bagian 

dari bahasa yang diteliti. Metode tersebut diterapkan melalui teknik dasar yaitu 

teknik bagi unsur langsung dilanjutkan dengan teknik lanjutan yaitu teknik perluas. 

Kesuma (1007: 55) menyatakan bahwa Teknik bagi unsur langsung adalah 

teknik analisis data dengan cara membagi suatu menjadi beberapa bagian atau 

unsur dan bagian-bagian atau unsur-unsur itu dipandang sebagai bagian atau unsur 

yang langsung membentuk konstruksi yang dimaksud. Dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara membagi unsur pembentuk fukugoudoushi menjadi unsur depan dan 

belakang. Setelah itu mencari makna setiap unsur yang membentuk 

fukugoudoushi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan teknik perluas untuk 

menentukan segi-segi kemaknaan satuan kebahasaan tertentu (Sudaryanto dalam 

Kesana, 2007: 59). Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis makna 

verba toru dalam fukugoudoushi.  
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Berdasarkan teknik tersebut, maka analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan objek yang akan diteiti. 

2. Mengklasifikasikan makna polisemi verba toru, dengan menentukan 

makna dasar dan makna perluasan verba toru, dilihat dari kamus dan 

dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. 

3. Mengumpulkan data yang berupa kalimat yang mengandung kata kerja 

majemuk ~toru. 

4. Mengidentifikasi fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru dari 

data yang sudah dikumpulkan. 

5. Menganalisis makna fukugoudoushi verba toru. 

6. Membagi unsur pembentuk fukugoudoushi verba toru menjadi unsur 

depan dan unsur belakang. 

7. Menganalisis makna verba toru dalam fukugoudoushi verba toru. 

8. Mengklasifikasikan fukugoudoushi berdasarkan makna dasar dan 

makna perluasa verba toru. 

 

3.5 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Teknik pemaparan hasil analisis data dalam penelitian ini adalah teknik 

pemaparan hasil analisis data secara informal. Teknik pemaparan hasil analisis 

data secara informal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan 



28 
 

deskripsi yaitu dengan memaparkan analisis makna fukugoudoushi verba toru dan 

memaparkan klasifikasi makna tersebut dalam polisemi. 

 

3.6 Kartu Data 

Sumber Teema Betsu Chuukyuu kara Manabu Nihongo 

(hal. 57) 

Kalimat  今はだれでもインターネットを使ってホー

ムページにアクセスすれば、簡単に情報の

やり取りができる。 

Analisis makna 

fukugoudoushi verba toru 

Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi 

yaritori 「やりとり」memiliki makna bertukar, 

dalam hal ini adalah bertukar informasi. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari kata yaru

「やる」dan toru「取る」.  

Verba yaru dalam fukugoudoushi tersebut 

memiliki makna memberi, sedangkan verba toru, 

berdasarkan makna fukugoudoushi yaritori dan 

makna verba yaru, juga berdasarkan fungsi verba 

toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi, 

maka makna verba toru yang paling tepat untuk 
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fukugoudoushi yaritori yaitu menerima. 

Klasifikasi makna verba 

toru 

Berdasarkan fungsi letaknya pada fukugoudoushi 

tersebut, maka makna verba 取る ‘toru’  yang 

digunakan adalah menerima. Makna tersebut 

yaitu sebagai makna perluasan verba toru. 
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BAB IV 

PEMBAHASAAN 

 

 Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian yaitu analisis fukugoudoushi 

verba toru berdasarkan makna dasar dan makna perluasan, yang diperoleh dari 

sumber data sebagai berikut: 

1. Chukyuu Kara Manabu Nihongo (2009) sebagai salah satu 

buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Jepang.  

2. Nihongo Sou Matome N3 Dokkai (2010) dan Nihongo Sou 

Matome N2 Dokkai (2010), sebagai bahan yang sering 

digunakan mahasiswa untuk persiapan Nouryoku shiken. 

3. Dorama (drama Jepang) Bloody Monday episode 1 dan anime 

Kekkaishi episode 50, Physic detective Yakumo episode 1, dan 

Charlotte episode 13 sebagai sumber data yang dipakai secara 

langsung dalam konteks sehari-hari. 
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Berikut akan dijelaskan mengenai makna dasar verba toru dan makna 

perluasan verba toru. 

4.1 Klasifikasi Makna Verba Toru 

 Verba toru adalah verba polisemi yaitu verba yang memiliki makna dasar 

dan makna perluasan. Berikut adalah klasifikasi makna verba toru sebagai 

polisemi. 

 

4.1.1 Makna Dasar Verba Toru  

Dalam kamus Pemakaian Bahasa Jepang Dasar, makna dasar verba toru 

adalah membuat sesuatu menjadi kepunyaan sendiri (mengambil, mencuri). 

Contoh:  

試験で九十点を取った。 

(shiken de kyuujuu ten wo totta) 

Mendapat nilai sembilam puluh dalam ujian. 

人のものを取って、警察に捕まった。 

(hito no moto wo totte, keisatsu ni tsukamatta) 

Ditangkap polisi karena mencuri barang orang lain 
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4.1.2 Makna Perluasan Verba Toru 

Berikut adalah 6 makna perluasan verba toru dalam kamus Pemakaian 

Bahasa Jepang Dasar: 

1. (memegang, mengambil) Memindahkan suatu barang yang ada pada 

suatu tempat ke tangan dengan memegang atau menopangnya. 

Menyerakan pada orang lain, dengan memegangnya. 

Contoh: 

砂糖を取って下さいませんか。 

(satou wo tottekudasaimasenka?) 

Maukah anda mengambilkan gula? 

棚から本を取って、開く。 

(tana kara hon wo totte, hiraku) 

Mengambil buku dari rak dan membukanya. 

2. (mengambil, menanggalkan) Memisakan sebagian dari sesuatu dan 

memindahkannya ke tempat lain. Menghilangkan suatu barang dari 

tempat lain. 

Contoh: 

皿にサラダを取る。 

(sara ni sarada wo toru) 

Mengambil salat di piring. 

めがねを取る。 

(megane wo toru) 

Menanggalkan kacamata. 
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3. (mendapat) Bertindak untuk mendapat sesuatu dengan pasti. 

Contoh: 

両手を広げて、バランスを取る。 

(ryoute wo hirogete, balansu wo toru) 

Mengambil keseimbangan dengan merentangkan kedua tangan. 

4. (memilih, menerima, mengangkat) Memilih sesuatu hal. 

Contoh: 

取るべき道は分からない。 

(toru beki michi wa wakaranai) 

Tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. 

養子を取る。 

(youshi wo toru) 

Mengangkat anak. 

あなたならどちらの案を取りますか。 

(anata nara dochira no an wo torimasuka) 

Kalau anda mau meneruka pen dapat yang mana? 

5. Memahami, menafsirkan. 

Contoh: 

笑っていたので冗談に取られてしまった。 

(waratteita node joudan ni torareteshimatta) 

Karena bicara sambil tertawa, dianggap sebagai gurauan. 
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6. (memerlukan) Memerlukan, waktu, ruang dan sebagainya. Banyak 

dikatakan dalam bentuk pasif, ketika dipakai mengenai sesuatu hal, 

kecuali waktu dan ruang. 

Contoh: 

手間を取らせて悪いことをした。 

(Tema wo torasete, warui koto wo shita) 

Kami meminta maaf, telah membuat anda menghabiskan waktu 

lama. 

いいベッドが場所を取る。 

(ii beddo ga basho wo toru) 

Tempat tidur ini bagus, tapi memakan banyak tempat. 

 

4.2 Fukugoudoushi Verba Toru Sebagai Unsur Depan dan Belakang 

 Berdasarkan data yang didapatkan dari sumber data diketahui bahwa 

fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru sebagai unsur depan dan unsur 

belakang adalah sebagai berikut. 

4.2.1 Fukugoudoushi Verba Toru Sebagai Unsur Depan 

Berikut adalah analisis fukugoudoushi verba toru dengan verba toru 

sebagai unsur depan fukugoudoushi. 

1. 取り入れる 

俺はここのデータを使って、もっといいやつに取り入れるぜ。(kekkaishi, eps. 50) 

Ore wa koko no deeta wo tsukatte, motto ii yatsu ni toriireru ze. 
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Aku akan menggunakan data di sini untuk mengumpulkan data yang lebih 

bagus lagi. 

 Situasinya adalah seseorang yang ingin meninggalkan tempat 

asalanya yang sudah mulai hancur dan ingin menggunakan informasi yang 

dia dapat dari tempat asalnya itu untuk mendapat informasi yang lebih 

baik. 

 Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi 

toriireru「取り入れる」dalam kalimat tersebut memiliki makna 

mengumpulkan. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba toru 

「取る」sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba 

ireru「入れる」sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

 

2. 取り戻す 

この手を今、右目に当てたら、僕はtimeleap 

能力まで取り戻せるんだ。(Charlotte episode 13） 

Kono te wo ima, migi me ni atetara, boku wa timeleap nouryoku made 

torimodoserunda. 

Kalau sekarang aku mengarahkan tangan ini ke mata kananku, aku bisa 

memperoleh kembali kekuatan timeleapku. 

 Situasinya yaitu seorang pemuda yang memiliki kekuatan khusus 

yaitu kekuatan ‘penyembuh’, kehilangan kekuatan timeleapnya karena 

mata kanannya terluka. Dia ingin mengembalikan kembali kekuatan 

timeleapnya dengan menyembuhkan mata kanannya. 
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 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi torimodosu「取り戻す」

memiliki makna memperoleh kembali. Fukugoudoushi tersebut terbentuk 

dari verba toru「取る」sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba 

modosu「戻す」sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

 

3. 取り消す 

退学を取り消してくれるなら何でもします。(Bloody Monday eps. 1) 

Taigaku wo torikeshite kureru nara nandemoshimasu. 

Saya akan melakukan apapun, jika anda mau membatalkan keputusan 

untuk men-dropout saya. 

 Situasinya yaitu seorang siswa SMA yang akan di-dropout karena 

melakukan kerja sambilan, meminta bantuan kepada gurunya untuk 

membatalkan keputusan tersebut. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi torikesu「取り消す」 

memiliki makna menbatalkan. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari 

verba toru「取る」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba 

kesu「消す」 sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

 

4. 取り直す 

気を取り直して授業に入ります。(Bloody Monday eps. 1) 

Ki wo torinaoshite jugyou ni hairimasu. 

Kembalikan fokus kalian, kita mulai pelajaran. 
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 Situasinya yaitu saat perhatian murid-murid tersita oleh hal lain, 

lalu seorang guru memerintah agar murid-muridnya kembali fokus untuk 

memulai pelajaran. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi torinaosu「取り直す」 

memiliki makna mengembalikan. Fukugoudoushi torinaosu terbentuk dari 

verba toru 「取る」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba 

naosu「直す」 sebagai unsur belakang fukugoudoushi.  

 

5. 取り返す 

二十年以上も前に書かれた記事は、団らんのシンボルとして大きなテーブルを紹介す

るばかりではなく、食卓やこたつをなくした家庭内から、それと一緒に消えてしまっ

た大切なものを取り返す必要があるとも伝えていたようである。(chuukyuu kara 

manabu nihongo, hal. 99) 

Ni juu nen  ijou mo mae ni kakareta kiji wa, danran no shinboru toshite 

ookina teeburu wo shoukai suru bakari dewa naku, shokutaku ya kotatsu 

wo nakushita kateinai kara, sore to issho ni kieteshimatta taisetsuna mono 

wo torikaesu hitsuyou ga aru to mo tsutaeteita you dearu. 

Artikel yang ditulis lebih dari 10 tahun yang lalu itu, tidak hanya 

memperkenalkan meja besar sebagai simbol berkumpulnya keluarga, dari 

domestik yang tidak memilki shokutaku atau kotatsu, tetapi juga 

memberitahu tentang perlunya mengambil kembali hal penting yang 

menghilang bersamaan dengan hal tersebut. 
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 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi 

torikaesu「取り返す」memiliki makna mengambil kembali. Fukugoudoushi 

tersebut terbentuk dari verba toru「取る」sebagai unsur depan 

fukugoudoushi dan verba kaesu「返す」sebagai unsur belakang 

fukugoudoushi. 

 

6. 取り組む 

それ以来、地球環境に関する国際会議は定期的に続けられ、それぞれの国が抱える環

境問題を人類全体の問題としてとらえ、解決に取り組んでいる。(chuukyuu kara 

manabu nihongo, hal. 116) 

Sore irai, chikyuu kankyou ni kansuru kokusai kaigi wa teikiteki ni 

tsudukerare, sorezore no kuni ga kakaeru kankyou mondai wo jinrui zentai 

no mondai toshite torae, kaiketsu ni torikundeiru. 

Semenjak saat itu, rapat internasional yang menangani masalah 

lingkungan berlangsung secara berkala, masalah yang dihadapi oleh 

masing-masing negara dianggap sebagai masalah seluruh umat manusia, 

kemudian bergulat untuk menemukan penyelesaian. 

 Dari kalimat tersebut, fukugoudoushi torikumu 

「取り組む」memiliki makna bergulat (berjuang). Fukugoudoushi tersebut 

terbentuk dari verba toru 「取る」sebagai unsur depan fukugoudoushi dan 

verba kumu 「組む」sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 
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7. 取り巻く 

私たちを取り巻く環境問題は、フロンガスによるオジン層の破壊や二酸化炭素など温

室効果ガスが引き起こす地球の温暖化、さらには酸性雨、砂漠化、そして森林が消え

、洪水が起こる問題など、どれ一つ取り上げてみても自分の国だけで解決できるよう

なものではない。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 116) 

Watashi tachi wo torimaku kankyou mondai wa, furongasu ni yoru ojin 

sou no hakai ya nisankatanso nado onshitsukouka gasu ga hikiokosu 

chikyuu no ondanka, sara ni wa sanseiu, sabakuka, soshite shinrin ga kie, 

kouzui ga okoru mondai nado, dore hitotsu toriagete mite mo jibun no 

kuni dake de kaiketsu dekiru you na mono dewa nai. 

Masalah lingkungan yang membelit kita adalah gas freon yang merusak 

lapisan ozon, CO2, efekrumah kaca yang menyebabkan pemanasan global 

pada bumi, lalu hujan asam, padang tandus, hutan yang mulai berkurang, 

dan berbagai masalah lain yang menimbulkan banjir, mengangkat topik 

yang manapun, semua itu bukanlah hal yang bisa diselesaikan oleh satu 

negara. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torimaku「取り巻く」 

memiliki makna membelit. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba 

toru「取る」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba maku「巻く」 

sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 
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8. 取り上げる 

私たちを取り巻く環境問題は、フロンガスによるオジン層の破壊や二酸化炭素など温

室効果ガスが引き起こす地球の温暖化、さらには酸性雨、砂漠化、そして森林が消え

、洪水が起こる問題など、どれ一つ取り上げてみても自分の国だけで解決できるよう

なものではない。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 116) 

Watashi tachi wo torimaku kankyou mondai wa, furongasu ni yoru ojin 

sou no hakai ya nisankatanso nado onshitsu kouka gasu ga hikiokosu 

chikyuu no ondanka, sara ni wa sanseiu, sabokuka, soshite shinrin ga kie, 

kouzui ga okoru mondai nado, dore hitotsu toriagete mite mo jibun no 

kuni dake de kaiketsu dekiru you na mono dewa nai. 

Masalah lingkungan yang membelit kita adalah gas freon yang merusak 

lapisan ozon, CO2, efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global 

pada bumi, lalu hujan asam, padang tandus, hutan yang mulai berkurang, 

dan berbagai masalah lain yang menyebabkan banjir, mengangkat topik 

yang manapun, semua itu bukanlah hal yang bisa diselesaikan oleh satu 

negara. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi toriageru「取り上げる」 

memiliki makna mengangkat (menjadikan suatu hal menjadi 

masalah/topik sebuah pembicaraan). Fukugoudoushi toriageru terbentuk 

dari verba toru「取る」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba 

ageru「上げる」 sebagai unsur belakang fukufoudoushi. 
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9. 取り付く 

君の友達には確かに死者の魂たちが取り付いている。(Detective Yakumo, eps. 1) 

Kimi no tomodachi ni wa tashika ni shisha no tamashii tachi ga 

toritsuiteiru. 

Tidak salah lagi, jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal itu merasuki 

temanmu. 

 Situasinya adalah, ketika ada seorang siswa perguruan tinggi 

meminta tolong pada kakak kelasnya untuk membuktikan apakah 

temannya memang benar dirasuki oleh roh yang sudah meninggal atau 

tidak. 

 Menurut konteks kalimatnya, fukugoudoushi 

toritsuku「取り付く」dalam kalimat tersebut memiliki makna merasuki. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba toru 「取る」sebagai unsur 

depan fukugoudoushi dan verba tsuku「付く」sebagai unsur belakang 

fukugoudoushi.  

 

10. 取り除く 

本来、医療とは、患者の苦しみを最大限取り除くことを目的になされるべきものでは

なかったのだろうか。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 135) 

Honrai, iryou towa, kanja no kurushimi wo saidaigen torinozoku koto wo 

mokuteki ni nasareru beki mono dewa nakatta no darouka. 

Pengobatan medis yang sebenarnya, bukankah seharusnya berfungsi untuk 

menghilangkan kesakitan pasien secara maksimal. 
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 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torinozoku memiliki makna 

menghilangkan (mengambil dan menghilangkan benda yang menggaggu). 

Fukugoudoushi torinozoku「取り除く」 terbentuk dari verba toru「取る」 

sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba nozoku「除く」 sebagai 

unsur belakang fukugoudoushi. 

 

11. 取り出す 

彼女は鞄から大きな鏡を取り出し、それから、次々 と化粧道具を取り出して、顔、目

、唇と化粧をし始めた。(nihongo shoumatome N3, hal. 97) 

Kanojo wa kaban kara ookina kagami wo toridashi, sorekara, tsugi tsugi 

to keshoudougu wo toridashite, kao, me, kuchibiru to keshou wo shi 

hajimeta. 

Gadis itu mengeluarkan cermin besar dari tasnya, lalu mengeluarkan 

peralatan make-up satu demi satu, lalu mulai merias wajah, mata dan 

bibirnya. 

 Dari kalimat di atas, fukugoudoushi toridasu 「取り出す」memiliki 

makna mengeluarkan (mengambil keluar dari dalam suatu tempat). 

Fukugoudoushi toridasu terbentuk dari verba toru 「取る」sebagai unsur 

depan fukugoudoushi dan verba dasu 「出す」sebagai unsur belakang 

fukugoudoushi. 

 

 



43 
 

12. 取り囲む 

最初に喫煙車両に乗ったとき、どこかの体育会系の大学生に団体が周りを取り囲むよ

うに座り、子供以上に大きい声で騒ぎまくった。(nihongo shoumatome N2, hal. 

72) 

Saisho ni kitsuen sharyou ni notta toki, doko ka no taiiku kaikei no 

daigakusei ni dantai ga mawari wo torikakomu youni suwari, kodomo ijou 

ni ookii koe de sawagimakutta. 

Pertama kali naik gerbong tempat merokok,  segerombolan mahasiswa 

olahraga entah dari universitas mana, duduk mengerumuni sekitar, 

membuat gaduh dengan suara yang lebih keras dari anak-anak. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torikakomu「取り囲む」 

memiliki makna mengerumuni. Fukugoudoushi torikakomu terbentuk dari 

verba toru「取る」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba 

kakomu「囲む」 sebagai unsur belakang fukugoudoushi.  

 

13. 取り扱う 

だが障子は、弱いがゆえにこそ、取り扱う者に丁寧な扱いを要求する。(nihongo 

shoumatome N2, hal. 110) 

Daga shouji wa, yowai ga yue ni koso, toriatsukau mono ni teinei na 

atsukai wo youkyuusuru. 

Tetapi, karena shouji memang lembut, maka menuntut perlakuan lembut 

dari orang yang memperlakukannya. 
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 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi toriatsukau「取り扱う」 

memiliki makna memperlakukan. Fukugoudoushi toriatsukau terbentuk 

dari verba toru「取る」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba 

atsukau「扱う」 sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

 

14. 取り替える 

障子では一箇所破れたといっても全部取り替えるようなことはしない。(nihongo 

shoumatome N2, hal. 110) 

Shouji dewa ichi kasho yabureta to ittemo zenbu torikaeru youna koto wa 

shinai. 

Pada shouji meskipun ada satu bagian yang rusak, bukan berarti langsung 

mengganti semua bagian. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torikaeru「取り替える」 

memiliki makna mengganti. Fukugoudoushi torikaeru terbentuk dari verba 

toru「取る」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba kaeru「替え

る」 sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 
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4.2.2 Fukugoudoushi Verba Toru Sebagai Unsur Belakang 

Berikut adalah analisis fukugoudoushi verba toru dengan verba toru sebagai 

unsur belakang fukugoudoushi. 

15. やり取り 

今はだれでもインターネットを使ってホームページにアクセスすれば、簡単に情報の

やり取りができる。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 57) 

Ima wa dare demo intaanetto wo tsukatte hoomu peeji ni akusesusureba, 

kantan ni jouhou no yaritori ga dekiru. 

 Sekarang semua orang bisa menggunakan internet, dan jika mengakses ke 

home page, bisa dengan mudah bertukar informasi. 

 Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi yaritori 

「やりとり」memiliki makna bertukar, dalam hal ini adalah bertukar 

informasi. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari kata yaru「やる」sebagai 

unsur depan fukugousdoushi dan toru「取る」sebagai unsur belakang 

fukugoudoushi.  

 

16. 切り取り 

ある部分を切り取って見せるテレビの画面や写真は事実そのままではなく、どうして

も与える側の作品となってしまうということが、報道側だけでなく、与えられる側に

も分かっていたのである。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 110-111) 

Aru bubun wo kiritotte miseru terebi no gamen ya shashin wa jijitsu sono 

mama dewa naku, doushitemo ataeru gawa no sakuhin to natteshimau to 
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iu koto ga, houdou gawa dake dewa naku, ataerareru gawa ni mo 

wakatteita no dearu. 

Memotong bagian tertentu, lalu gambar atau monitor yang 

memperlihatkan potongan tersebut adalah sebuah rekayasa, 

bagaimanapun, itu adalah hasil karya pihak penyelenggara, dan yang 

mengetahui hal itu bukan hanya pihak yang memberitakan saja, pihak 

yang menerima beritapun mengetahuinya. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi kiritoru「切り取る」 

memiliki makna memotong (memotong bagian tertentu kemudian 

mengambilnya). Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba kiru 

「切る」sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba toru 「取る」sebagai 

unsur belakang fukugoudoushi.  

 

17. 受け取る 

先ほど、宅配便を受け取りました。(nihongo shoumatome N3, hal. 45) 

Saki hodo, takuhaibin wo uketorimashita. 

Baru saja saya menerima servis pengantaran barangnya. 

 Berdasarkan konteks kalimatnya fukugoudoushi uketoru dalam 

kalimat tersebut memiliki makna menerima. Fukugoudoushi tersebut 

terbentuk dari kata ukeru「受ける」sebagai unsur depan fukugoudoushi dan 

toru「取る」sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

 

18. 引き取る 
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自宅で飼えなくなった魚を引き取る川崎市多摩区の「おさかなポスト」に、年間約１

万匹ものペットが捨てられている。(nihongo shoumatome N2, hal. 92) 

Jitaku de kaenakunatta sakana wo hikitoru Kawasakishi Tamaku no 

osakana posuto ni nenkan yaku 1 man hiki mo no petto ga suterareteiru. 

Hampir 10.000 ekor hewan peliharaan dibuang ke osakana posuto, salah 

satu tempat di distrik Tama di kota Kawasaki yang menerima ikan yang 

tidak bisa dipelihara di rumah. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi hikitoru「引き取る」 

memiliki makna menerima. Fukugoudoushi hikitoru terbentuk dari verba 

hiku「引く」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba toru「取る」 

sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

 

19. 奪い取る 

世界中の能力を全て奪い取り、あいつのもとに戻る。(Charlotte episode 13) 

Sekaijuu no nouryoku wo subete ubaitori, aitsu no moto ni modoru. 

Aku akan kembali ke sisinya setelah merampas semua kekuatan di dunia 

ini. 

 Situasinya adalah ada seorang pemuda yang memiliki kekuatan 

khusus, mendapatkan misi untuk merebut kekuatan khusus yang dimiliki 

orang-orang di seluruh dunia, dan dia berjanji pada temannya untuk 

kembali ke sisi temannya apabila sudah menyelesaikan misinya.  

Berdasarkan konteks kalimatnya fukugoudoushi ubaitoru 

「奪い取る」tersebut memiliki makna merampas. Fukugoudoushi tersebut 
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terbentuk dari verba ubau「奪う」sebagai unsur depan fukugoudoushi dan 

toru「取る」sebagai unsur belakang fukugoudoushi． 

 

20. 乗り取る 

たぶん、誰かが日影のパソコンにメールウイルスを送り付けて乗っ取ったんだ。(Blo

ody Monday eps. 1) 

Tabun, dareka ga Hikage no pasokon ni meeru uirusu wo okuritsukete 

nottottanda. 

Mungkin ada seseorang yang mengirim email virus ke komputer Hikage 

dan membajaknya. 

 Situasinya yaitu, seorang siswa meng-hack komputer milik seorang 

guru dengan mengirimkan email virus kedalam komputer  tersebut. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi noritoru「乗り取る」 

memiliki makna membajak. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba 

noru「のる」 sebagai unsur depan fukugoudoushi dan verba 

toru「取る」sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

 

4.3 Makna Verba Toru dalam Fukugoudoushi 

Kazuaki (1987: 121) menyebutkan bahwa secara garis besar verba 

toru dalam fukugoudoushi memiliki fungsi yaitu mendesak sasaran 

(objek) secara agresif ke pihak penindak, menjadikan sasaran menjadi 
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milik sendiri dengan memanipulasi sasaran menjadi seperti apa yang 

diinginkan oleh si penindak. 

Berikut adalah analisis makna verba toru dalam fukugoudoushi 

berdasarkan fungsi verba toru sebagai unsur depan dan unsur belakang 

fukugoudoushi. 

 

4.3.1 Makna Verba Toru Sebagai Unsur Depan Fukugoudoushi. 

Sebagai unsur depan fukugoudoushi, verba toru memiliki fungsi 

yaitu sebagai penyelesaian penindak meminta sasaran untuk memenuhi 

keinginan penindak sesuai dengan keinginan penindak baik secara fisik 

maupun mental. 

Berikut adalah analisis fukugoudoushi verba toru berdasarkan 

fungsi verba toru sebagai unsur depan fukugoudoushi, dengan makna 

yang telah disebutkan di atas. 

1. 取り入れる 

俺はここのデータを使って、もっといいやつに取り入れるぜ。(kekkaishi, eps. 50) 

Ore wa koko no deeta wo tsukatte, motto ii yatsu ni toriireru ze. 

Aku akan menggunakan data di sini untuk mengumpulkan data yang lebih 

bagus lagi. 

 Situasinya adalah seseorang yang ingin meninggalkan tempat 

asalnya yang sudah mulai hancur dan ingin menggunakan informasi yang 

dia dapat dari tempat asalnya itu untuk mendapat informasi yang lebih 

baik. 
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 Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi 

toriireru「取り入れる」dalam kalimat tersebut memiliki makna 

mengumpulkan. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba toru 

「取る」dan verba ireru「入れる」. 

 Dalam fukugoudoushi tersebut, verba ireru memiliki makna 

memasukkan. Sedangkan makna verba toru berdasarkan makna 

fukugoudoushi tersebut dan makna verba ireru, juga berdasarkan fungsi 

verba toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi maka makna verba toru 

yang paling tepat adalah makna perluasan yaitu mendapat. 

 

2. 取り戻す 

この手を今、右目に当てたら、僕はtimeleap 

能力まで取り戻せるんだ。(Charlotte episode 13） 

Kono te wo ima, migi me ni atetara, boku wa timeleap nouryoku made 

torimodoserunda. 

Kalau sekarang aku mengarahkan tangan ini ke mata kananku, aku bisa 

memperoleh kembali kekuatan timeleapku. 

 Situasinya yaitu seorang pemuda yang memiliki kekuatan khusus 

yaitu kekuatan ‘penyembuh’, kehilangan kekuatan timeleapnya karena 

mata kanannya terluka. Dia ingin mengembalikan kembali kekuatan 

timeleapnya dengan menyembuhkan mata kanannya. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi 

torimodosu「取り戻す」memiliki makna memperoleh kembali. 
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Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba toru「取る」dan verba 

modosu「戻す」. 

Verba modosu dalam fukugoudoushi tersebut memiliki makna 

mengembalikan, sedangkan verba toru dalam fukugoudoushi tersebut, 

berdasarkan makna fukugoudoushi torimodosu dan makna verba modosu, 

juga berdasarkan fungsi verba toru sebagai unsur depan fukugoudoushi, 

maka makna verba toru yang paling tepat adalah makna perluasan verba 

toru yaitu menerima.  

 

3. 取り消す 

退学を取り消してくれるなら何でもします。(Bloody Monday eps. 1) 

Taigaku wo torikeshite kureru nara nandemoshimasu. 

Saya akan melakukan apapun, jika anda mau membatalkan keputusan 

untuk men-dropout saya. 

 Situasinya yaitu seorang siswa SMA yang akan di-dropout karena 

melakukan kerja sambilan, meminta bantuan kepada gurunya untuk 

membatalkan keputusan tersebut. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi torikesu「取り消す」 

memiliki makna membatalkan. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari 

verba toru「取る」dan verba kesu「消す」. 

 Pada fukugoudoushi tersebut, verba kesu memiliki makna 

menghapus, sementara makna verba toru berdasarkan makna 

fukugoudoushi torikesu dan makna verba toru, juga berdasarkan fungsi 
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verba toru sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru 

yang paling tepat adalah makna dasar yaitu mengambil. 

 

4. 取り直す 

気を取り直して授業に入ります。(Bloody Monday eps. 1) 

Ki wo torinaoshite jugyou ni hairimasu. 

Kembalikan fokus kalian, kita mulai pelajaran. 

 Situasinya yaitu saat perhatian murid-murid tersita oleh hal lain, 

lalu seorang guru memerintah agar murid-muridnya kembali fokus untuk 

memulai pelajaran. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi torinaosu「取り直す」 

memiliki makna mengembalikan. Fukugoudoushi torinaosu terbentuk dari 

verba toru「取る」dan verba naosu「直す」. 

 Dalam fukugoudoushi tersebut, verba naosu memiliki makna 

memperbaiki, sedangkan verba toru, berdasarkan makna fukugoudoushi 

torinaosu dan makna verba naosu, juga berdasarkan fungsi verba toru 

sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling 

tepat adalah makna dasar verba toru yaitu mengambil.  

 

5. 取り返す 

二十年以上も前に書かれた記事は、団らんのシンボルとして大きなテーブルを紹介す

るばかりではなく、食卓やこたつをなくした家庭内から、それと一緒に消えてしまっ
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た大切なものを取り返す必要があるとも伝えていたようである。(chuukyuu kara 

manabu nihongo, hal. 99) 

Ni juu nen  ijou mo mae ni kakareta kiji wa, danran no shinboru toshite 

ookina teeburu wo shoukai suru bakari dewa naku, shokutaku ya kotatsu 

wo nakushita kateinai kara, sore to issho ni kietesbimatta taisetsuna mono 

wo torikaesu hitsuyou ga aru to mo tsutaeteita you dearu. 

Artikel yang ditulis lebih dari 10 tahun yang lalu itu, tidak hanya 

memperkenalkan meja besar sebagai simbol berkumpulnya keluarga, dari 

domestik yang tidak memiliki shokutaku atau kotatsu, tetapi juga 

memberitahu tentang perlunya mengambil kembali hal penting yang 

menghilang bersamaan dengan hal tersebut. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torikaesu 

「取り返す」memiliki makna mengambil kembali. Fukugoudoushi tersebut 

terbentuk dari verba toru 「取る」dan verba kaesu 「返す」. 

 Dalam fukugoudoushi torikaesu verba keasu memiliki makna 

mengembalikan, sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi 

torikaesu dan makna verba kaesu, juga berdasarkan fungsi verba toru 

sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling 

tepat adalah makna dasar yaitu mengambil. 
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6. 取り組む 

それ以来、地球環境に関する国際会議は定期的に続けられ、それぞれの国が抱える環

境問題を人類全体の問題としてとらえ、解決に取り組んでいる。(chuukyuu kara 

manabu nihongo, hal. 116) 

Sore irai, chikyuu kankyou ni kansuru kokusai kaigi wa teikiteki ni 

tsudukerare, sorezore no kuni ga kakaeru kankyou mondai wo jinrui zentai 

no mondai toshite torae, kaiketsu ni torikundeiru. 

Semenjak saat itu, rapat internasional yang menangani masalah 

lingkungan berlangsung secara berkala, masalah yang dihadapi oleh 

masing-masing negara dianggap sebagai masalah seluruh umat manusia, 

lalu bergulat untuk menemukan penyelesaian. 

 Dari kalimat tersebut, fukugoudoushi torikumu 

「取り組む」memiliki makna bergulat (berjuang). Fukugoudoushi tersebut 

terbentuk dari verba toru 「取る」dan verba kumu 「組む」. 

 Verba kumu dalam fukugoudoushi torikumu memiliki makna 

berpasangan, sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi 

torikumu dan makna verba kumu, serta fungsi verba toru sebagai unsur 

depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling tepat adalah 

makna perluasan yaitu mendapat (bertindak untuk mendapatkan sesuatu 

dengan pasti). 
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7. 取り巻く 

私たちを取り巻く環境問題は、フロンガスによるオジン層の破壊や二酸化炭素など温

室効果ガスが引き起こす地球の温暖化、さらには酸性雨、砂漠化、そして森林が消え

、洪水が起こる問題など、どれ一つ取り上げてみても自分の国だけで解決できるよう

なものではない。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 116) 

Watashi tachi wo torimaku kankyou mondai wa, furongasu ni yoru ojin 

sou no hakai ya nisankatanso nado onshitsukouka gasu ga hikiokosu 

chikyuu no ondanka, sara ni wa sanseiu, sabakuka, soshite shinrin ga kie, 

kouzui ga okoru mondai nado, dore hitotsu toriagete mite mo jibun no 

kuni dake de kaiketsu dekiru you na mono dewa nai. 

Masalah lingkungan yang membelit kita adalah gas freon yang merusak 

lapisan ozon, CO2, efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global 

pada bumi, lalu hujan asam, padang tandus, hutan yang mulai berkurang, 

dan berbagai masalah lain yang menyebabkan banjir, mengangkat topik 

yang manapun, semua itu bukanlah hal yang bisa diselesaikan oleh satu 

negara. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torimaku「取り巻く」 

memiliki makna membelit. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba 

toru「取る」dan verba maku「巻く」. 

 Verba maku dalam fukugoudoushi torimaku memiliki makna 

menggulung, sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi 

torimaku dan makna verba maku, serta berdasarkan fungsi verba toru 
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sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling 

tepat adalah makna perluasan yaitu memegang. 

 

8. 取り上げる 

私たちを取り巻く環境問題は、フロンガスによるオジン層の破壊や二酸化炭素など温

室効果ガスが引き起こす地球の温暖化、さらには酸性雨、砂漠化、そして森林が消え

、洪水が起こる問題など、どれ一つ取り上げてみても自分の国だけで解決できるよう

なものではない。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 116) 

Watashi tachi wo torimaku kankyou mondai wa, furongasu ni yoru ojin 

sou no hakai ya nisankatanso nado onshitsu kouka gasu ga hikiokosu 

chikyuu no ondanka, sara ni wa sanseiu, sabokuka, soshite shinrin ga kie, 

kouzui ga okoru mondai nado, dore hitotsu toriagete mite mo jibun no 

kuni dake de kaiketsu dekiru you na mono dewa nai. 

Masalah lingkungan yang membelit kita adalah gas freon yang merusak 

lapisan ozon, CO2, efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global 

pada bumi, lalu hujan asam, padang tandus, hutan yang mulai berkurang, 

dan berbagai masalah lain yang menyebabkan banjir, mengangkat topik 

yang manapun, semua itu bukanlah hal yang bisa diselesaikan oleh satu 

negara. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi toriageru「取り上げる」 

memiliki makna mengangkat (menjadikan suatu hal menjadi 

masalah/topik sebuah pembicaraan). Fukugoudoushi toriageru terbentuk 

dari verba toru「取る」dan verba ageru「上げる」. 
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 Dalam fukugoudoushi toriageru verba ageru memiliki makna 

mengangkat, sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi 

toriageru dan makna verba ageru, serta berdasarkan fungsi verba toru 

sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling 

tepat adalah makna perluasan yaitu memahami. 

 

9. 取り付く 

君の友達には確かに死者の魂たちが取りついている。(Detective Yakumo, eps. 1) 

Kimi no tomodachi ni wa tashika ni shisha no tamashii tachi ga 

toritsuiteiru. 

Tidak salah lagi, jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal itu merasuki 

temanmu. 

 Situasinya adalah, ketika ada seorang siswa perguruan tinggi 

meminta tolong pada kakak kelasnya untuk membuktikan apakah 

temannya memang benar dirasuki oleh roh yang sudah meninggal atau 

tidak. 

 Menurut konteks kalimatnya, fukugoudoushi 

toritsuku「取り付く」dalam kalimat tersebut memiliki makna merasuki. 

Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba toru 「取る」dan verba 

tsuku「付く」. 

 Makna verba tsuku dalam fukugoudoushi tersebut adalah 

menempati, sedangkan makna verba toru berdasarkan makna 

fukugoudoushi toritsuku dan makna verba tsuku, juga berdasarkan fungsi 
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verba toru sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru 

yang paling tepat adalah makna dasar verba toru yaitu mengambil.  

 

10. 取り除く 

本来、医療とは、患者の苦しみを最大限取り除くことを目的になされるべきものでは

なかったのだろうか。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 135) 

Honrai, iryou towa, kanja no kurushimi wo saidaigen torinozoku koto wo 

mokuteki ni nasareru beki mono dewa nakatta no darouka. 

Pengobatan medis yang sebenarnya, bukankah seharusnya berfungsi untuk 

menghilangkan kesakitan pasien secara maksimal. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torinozoku memiliki makna 

menghilangkan (mengambil dan menghilangkan benda yang menggaggu). 

Fukugoudoushi torinozoku「取り除く」 terbentuk dari verba 

toru「取る」dan verba nozoku「除く」. 

 Verba nozoku dalam fukugoudoushi torinozoku memiliki makna 

menghilangkan, sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi 

torinozoku dan makna verba nozoku, juga berdasarkan fungsi verba toru 

sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling 

tepat adalah makna dasar yaitu mengambil. 

 

11. 取り出す 

彼女は鞄から大きな鏡を取り出し、それから、次々 と化粧道具を取り出して、顔、目

、唇と化粧をし始めた。(nihongo shoumatome N3, hal. 97) 
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Kanojo wa kaban kara ookina kagami wo toridashi, sorekara, tsugi tsugi 

to keshoudougu wo toridashite, kao, me, kuchibiru to keshou wo shi 

hajimeta. 

Gadis itu mengeluarkan cermin besar dari tasnya, lalu mengeluarkan 

peralatan make-up satu demi satu, lalu mulai merias wajah, mata dan 

bibirnya. 

 Dari kalimat di atas, fukugoudoushi toridasu 「取り出す」memiliki 

makna mengeluarkan (mengambil keluar dari dalam suatu tempat). 

Fukugoudoushi toridasu terbentuk dari verba toru 「取る」dan verba dasu 

「出す」. 

 Dari fukugoudoushi tersebut, verba dasu memiliki makna 

mengeluarkan, sedangkan makna verba toru berdasarkan makna 

fukugoudoushi toridasu dan makna verba dasu, juga berdasarkan fungsi 

verba toru sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru 

yang paling tepat adalah makna dasar verba toru yaitu mengambil. 

 

12. 取り囲む 

最初に喫煙車両に乗ったとき、どこかの体育会系の大学生に団体が周りを取り囲むよ

うに座り、子供以上に大きい声で騒ぎまくった。(nihongo shoumatome N2, hal. 

72) 

Saisho ni kitsuen sharyou ni notta toki, doko ka no taiiku kaikei no 

daigakusei ni dantai ga mawari wo torikakomu youni suwari, kodomo ijou 

ni ookii koe de sawagimakutta. 
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Pertama kali naik gerbong tempat merokok,  segerombolan mahasiswa 

olahraga entah dari universitas mana, duduk mengerumuni sekitar, 

membuat gaduh dengan suara yang lebih keras dari anak-anak. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torikakomu「取り囲む」 

memiliki makna mengerumuni. Fukugoudoushi torikakomu terbentuk dari 

verba toru「取る」dan verba kakomu「囲む」.  

Verba kakomu dalam fukugoudoushi tersebut memiliki makna 

mengelilingi, sedangkan verba toru, berdasarkan makna fukugoudoushi 

torikakomu dan makna verba kakomu, juga berdasarkan fungsi verba toru 

sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling 

tepat adalah makna dasar yaitu mengambil. 

 

13. 取り扱う 

だが障子は、弱いがゆえにこそ、取り扱う者に丁寧な扱いを要求する。(nihongo 

shoumatome N2, hal. 110) 

Daga shouji wa, yowai ga yue ni koso, toriatsukau mono ni teinei na 

atsukai wo youkyuusuru. 

Tetapi, karena shouji memang lembut, maka menuntut perlakuan lembut 

dari orang yang memperlakukannya. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi toriatsukau「取り扱う」 

memiliki makna memperlakukan. Fukugoudoushi toriatsukau terbentuk 

dari verba toru「取る」dan verba atsukau「扱う」. 
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 Verba atsukau dalam fukugoudoushi tersebut memiliki makna 

melayani, sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi 

toriatsukau dan makna verba atsukau, juga berdasarkan fungsi verba toru 

sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling 

tepat adalah makna dasar verba toru yaitu mengambil. 

 

14. 取り替える 

障子では一箇所破れたといっても全部取り替えるようなことはしない。(nihongo 

shoumatome N2, hal. 110) 

Shouji dewa ichi kasho yabureta to ittemo zenbu torikaeru youna koto wa 

shinai. 

Pada shouji meskipun ada satu bagian yang rusak, bukan berarti langsung 

mengganti semua bagian. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi torikaeru「取り替える」 

memiliki makna mengganti. Fukugoudoushi torikaeru terbentuk dari verba 

toru「取る」dan verba kaeru「替える」. 

 Verba kaeru dalam fukugoudoushi tersebut memiliki makna 

menukar, sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi 

torikaeru dan makna verba kaeru, juga berdasarkan fungsi verba toru 

sebagai unsur depan fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling 

tepat adalah makna perluasan yaitu mendapat. 
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4.3.2 Makna verba toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi. 

Sebagai unsur belakang fukugoudoushi verba toru memiliki fungsi 

yaitu menunjukkan bahwa tindakan penindak dilakukan secara sadar. 

Meminta sasaran untuk memenuhi keinginan penindak dengan sadar 

tanpa adanya paksaan. 

 Berikut adalah analisis fukugoudoushi verba toru 

berdasarkan fungsi verba toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi, 

dengan makna yang telah disebutkan di atas. 

 

15. やり取り 

今はだれでもインターネットを使ってホームページにアクセスすれば、簡単に情報の

やり取りができる。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 57) 

Ima wa dare demo intaanetto wo tsukatte hoomu peeji ni akusesusureba, 

kantan ni jouhou no yaritori ga dekiru. 

 Sekarang semua orang bisa menggunakan internet, dan jika mengakses ke 

home page, bisa dengan mudah bertukar informasi. 

 Berdasarkan konteks kalimatnya, fukugoudoushi yaritori 

「やりとり」memiliki makna bertukar, dalam hal ini adalah bertukar 

informasi. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari kata yaru「やる」dan 

toru「取る」.  

Verba yaru dalam fukugoudoushi tersebut memiliki makna 

memberi, sedangkan verba toru, berdasarkan makna fukugoudoushi 

yaritori dan makna verba yaru, juga berdasarkan fungsi verba toru sebagai 
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unsur belakang fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling tepat 

untuk fukugoudoushi yaritori adalah makna perluasan verba toru yaitu 

menerima. 

 

16. 切り取り 

ある部分を切り取って見せるテレビの画面や写真は事実そのままではなく、どうして

も与える側の作品となってしまうということが、報道側だけでなく、与えられる側に

も分かっていたのである。(chuukyuu kara manabu nihongo, hal. 110-111) 

Aru bubun wo kiritotte miseru terebi no gamen ya shashin wa jijitsu sono 

mama dewa naku, doushitemo ataeru gawa no sakuhin to natteshimau to 

iu koto ga, houdou gawa dake dewa naku, ataerareru gawa ni mo 

wakatteita no dearou. 

Memotong bagian tertentu, lalu gambar atau monitor yang 

memperlihatkan potongan tersebut adalah sebuah rekayasa, 

bagaimanapun, itu adalah hasil karya pihak penyelenggara, dan yang 

mengetahui hal itu bukan hanya pihak yang memberitakan saja, pihak 

yang menerima beritapun mengetahuinya. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi kiritoru「切り取る」 

memiliki makna memotong (memotong bagian tertentu kemudian 

mengambilnya). Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba kiru 

「切る」dan verba toru 「取る」.  

 Verba kiru dalam fukugoudoushi kiritoru memiliki makna 

memotong, sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi 
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kiritoru dan makna verba kiru, lalu berdasarkan fungsi verba toru sebagai 

unsur belakang fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling tepat 

adalah makna perluasan yaitu menanggalkan. 

 

17. 受け取る 

先ほど、宅配便を受け取りました。(nihongo shoumatome N3, hal. 45) 

Saki hodo, takuhaibin wo uketorimashita. 

Baru saja saya menerima servis pengantaran barangnya. 

 Berdasarkan konteks kalimatnya fukugoudoushi uketoru dalam 

kalimat tersebut memiliki makna menerima. Fukugoudoushi tersebut 

terbentuk dari kata ukeru「受ける」dan toru「取る」. 

 Pada fukugoudoushi tersebut, verba ukeru memiliki makna 

menerima (menerima hal yang menghampiri/datang). Sedangkan makna 

verba toru, berdasarkan makna fukugoudoushi dan makna verba ukeru 

dalam fukugoudoushi tersebut, juga berdasarkan fungsi verba toru sebagai 

unsur belakang fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling tepat 

adalah makna perluasan verba toru yaitu mendapat. 

 

18. 引き取る 

自宅で飼えなくなった魚を引き取る川崎市多摩区の「おさかなポスト」に、年間約１

万匹ものペットが捨てられている。(nihongo shoumatome N2, hal. 92) 

Jitaku de kaenakunatta sakana wo hikitoru kawasakishi tamaku no 

osakana posuto ni nenkan yaku 1 man hiki mo no petto ga suterareteiru. 
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Hampir 10.000 ekor hewan peliharaan dibuang ke osana posuto, salah satu 

tempat di distrik Tama di kota Kawasaki yang menerima ikan yang tidak 

bisa dipelihara di rumah. 

 Dalam kalimat tersebut fukugoudoushi hikitoru「引き取る」 

memiliki makna menerima. Fukugoudoushi hikitoru terbentuk dari verba 

hiku「引く」dan verba toru「取る」. 

 Verba hiku pada fukugoudoushi tersebut memiliki makna menarik, 

sedangkan verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi hikitoru dan 

makna verba hiku, serta berdasarkan fungsi verba toru sebagai unsur 

belakang fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling tepat adalah 

makna perluasan yaitu mendapatkan. 

 

19. 奪い取る 

世界中の能力を全て奪い取り、あいつのもとに戻る。(Charlotte episode 13) 

Sekaijuu no nouryoku wo subete ubaitori, aitsu no moto ni modoru. 

Aku akan kembali ke sisinya setelah merampas semua kekuatan di dunia 

ini. 

 Situasinya adalah ada seorang pemuda yang memiliki kekuatan 

khusus, mendapatkan misi untuk merebut kekuatan khusus yang dimiliki 

orang-orang di seluruh dunia, dan dia berjanji pada temannya untuk 

kembali ke sisi temannya apabila sudah menyelesaikan misinya.  



66 
 

Berdasarkan konteks kalimatnya fukugoudoushi ubaiotru 

「奪い取る」tersebut memiliki makna merampas. Fukugoudoushi tersebut 

terbentuk dari verba ubau「奪う」dan toru「取る」． 

 Makna verba ubau dalam fukugoudoushi tersebut adalah merebut. 

Sedangkan makna verba toru berdasarkan makna fukugoudoushi ubaitoru 

dan makna verba ubau, serta fungsi verba toru sebagai unsur belakang 

fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling tepat dalam 

fukugoudoushi tersebut adalah makna perluasan verba toru yaitu mendapat 

(bertindak untuk mendapat sesuatu dengan pasti). 

 

20. 乗り取る 

たぶん、誰かが日影のパソコンにメールウイルスを送り付けて乗っ取ったんだ。(Blo

ody Monday eps. 1) 

Tabun, dareka ga Hikage no pasokon ni meeru uirusu wo okuritsukete 

nottottanda. 

Mungkin ada seseorang yang mengirim email virus ke komputer Hikage 

dan membajaknya. 

 Situasinya yaitu, seorang siswa meng-hack komputer milik seorang 

guru dengan mengirimkan email virus kedalam komputer  tersebut. 

 Dalam kalimat tersebut, fukugoudoushi noritoru「乗り取る」 

memiliki makna membajak. Fukugoudoushi tersebut terbentuk dari verba 

noru「のる」dan verba toru「取る」. 
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 Verba noru memiliki makna menaiki, sedangkan makna verba toru 

dalam fukugoudoushi tersebut, berdasarkan makna fukugoudoushi noritoru 

dan makna verba toru, juga berdasarkan fungsi verba toru sebagai unsur 

belakang fukugoudoushi, maka makna verba toru yang paling tepat adalah 

makna dasar verba toru yaitu mengambil. 

 

4.4 Klasifikasi Fukugoudoushi Verba Toru Sebagai Polisemi 

 Berikut adalah tabel klasifikasi fukugoudoushi verba toru sebagai polisemi 

(berdasarkan makan dasar dan makna perluasan verba toru). 

 

Tabel 1. klasifikasi fukugoudoushi verba toru berdasarkan makna dasar dan 

perluasan. 

No Data Fukugoudoushi 

Makna Verba Toru 

Dasar Perluasan 

1.  俺はここのデータを使

って、もっといいやつ

に取り入れるぜ。

(kekkaishi, eps. 50) 

取り入れる  Mendapat 
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2.  この手を今、右目に当

てたら、僕は timeleap 

能力まで取り戻せるん

だ。(Charlotte episode 

13) 

取り戻す  Menerima 

3.  

退学を取り消してくれ

るなら何でもします。

(Bloody Monday eps. 1) 

取り消す Mengambil  

4.  

気を取り直して授業に

入ります。(Bloody 

Monday eps. 1) 

取り直す Mengambil  

5.  

二十年以上も前に書か

れた記事は、団らんの

シンボルとして大きな

テーブルを紹介するば

かりではなく、食卓や

こたつをなくした家庭

内から、それと一緒に

消えてしまった大切な

取り返す Mengambil  
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ものを取り返す必要が

あるとも伝えていたよ

うである。(chuukyuu 

kara manabu nihongo, 

hal. 99) 

6.  それ以来、地球環境に

関する国際会議は定期

的に続けられ、それぞ

れの国が抱える環境問

題を人類全体の問題と

してとらえ、解決に取

り組んでいる。

(chuukyuu kara manabu 

nihongo, hal. 116) 

取り組む  Mendapat 

7.  私たちを取り巻く環境

問題は、フロンガスに

よるオジン層の破壊や

二酸化炭素など温室効

果ガスが引き起こす地

球の温暖化、さらには

取り巻く  Memegang 
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酸性雨、砂漠化、そし

て森林が消え、洪水が

起こる問題など、どれ

一つ取り上げてみても

自分の国だけで解決で

きるようなものではな

い。(chuukyuu kara 

manabu nihongo, hal. 

116) 

8.  私たちを取り巻く環境

問題は、フロンガスに

よるオジン層の破壊や

二酸化炭素など温室効

果ガスが引き起こす地

球の温暖化、さらには

酸性雨、砂漠化、そし

て森林が消え、洪水が

起こる問題など、どれ

一つ取り上げてみても

自分の国だけで解決で

取り上げる  Memahami 
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きるようなものではな

い。(chuukyuu kara 

manabu nihongo, hal. 

116) 

9.  君の友達には確かに死

者の魂たちが取り付い

てる。(Detective 

Yakumo, eps. 1) 

取り付く Mengambil  

10.  本来、医療とは、患者

の苦しみを最大限取り

除くことを目的になさ

れるべきものではなか

ったのだろうか。

(chuukyuu kara manabu 

nihongo, hal. 135) 

取り除く Mengambil  

11.  彼女は鞄から大きな鏡

を取り出し、それか

ら、次々と化粧道具を

取り出して、顔、目、

唇と化粧をし始めた。

取り出す Mengambil  
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(nihongo shoumatome 

N3, hal. 97) 

12.  最初に喫煙車両に乗っ

たとき、どこかの体育

会系の大学生に団体が

周りを取り囲むように

座り、子供以上に大き

い声で騒ぎまくった。

(nihongo shoumatome 

N2, hal. 72) 

取り囲む Mengambil  

13.  だが障子は、弱いがゆ

えにこそ、取り扱う者

に丁寧な扱いを要求す

る。(nihongo 

shoumatome N2, hal. 

110) 

取り扱う Mengambil  

14.  障子では一箇所破れた

といっても全部取り替

えるようなことはしな

い。(nihongo 

取り替える  

Mendapat 
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shoumatome N2, hal. 

110) 

15.  今はだれでもインター

ネットを使ってホーム

ページにアクセスすれ

ば、簡単に情報のやり

取りができる。

(chuukyuu kara manabu 

nihongo, hal. 57) 

やり取り  Menerima 

16.  ある部分を切り取って

見せるテレビの画面や

写真は事実そのままで

はなく、どうしても与

える側の作品となって

しまうということが、

報道側だけでなく、与

えられる側にも分かっ

ていたのである。

(chuukyuu kara manabu 

nihongo, hal. 110-111) 

切り取る  Menanggalka

n 
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17.  先ほど、宅配便を受け

取りました。(nihongo 

shoumatome N3, hal. 45) 

受け取る  Mendapat 

18.  自宅で飼えなくなった

魚を引き取る川崎市多

摩区の「おさかなポス

ト」に、年間約１万匹

ものペットが捨てられ

ている。(nihongo 

shoumatome N2, hal. 92) 

引き取る  Mendapat 

19.  世界中の能力を全て奪

い取り、あいつのもと

に戻る。(Charlotte 

episode 13) 

奪い取る  Mendapat 

20.  たぶん、誰かが日影の

パソコンにメールウイ

ルスを送り付けて乗っ

取ったんだ。(Bloody 

Monday eps. 1) 

乗り取る Mengambil  
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Berdasarkan tabel diatas, Fukugoudoushi yang menggunakan makna dasar 

verba toru antara lain yaritoru, kiritoru, uketoru, hikitoru, ubaitoru, toriireru, 

torimodosu, torikumu, torimaku, toriageru, torikaeru, dan fukugoudoushi yang 

menggunakan makna perluasan verba toru antara lain noritoru, torikesu, torikaesu, 

toritsuku, torinozoku, toridasu, torikakomu, toriatsukau, torinaosu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Verba toru memiliki makna dasar yaitu mengambil dan makna perluasan 

yaitu memegang, menanggalkan, mendapat, menerima, memahami, 

memerlukan. 

2. Fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru sebagai unsur depan 

fukugoudoushi adalah toriireru, torimodosu, torikesu, torinaosu, torikaesu, 

torikumu, torimaku, toriageru, toritsuku, torinozoku, toridasu, torikakomu, 

toriatsukau, dan torikaeru, sedangkan fukugoudoushi yang terbentuk dari 

verba toru sebagai unsur belakang fukugoudoushi adalah yaritori, kiritoru, 

uketoru, hikitoru, noritoru, dan ubaitoru. 

3. Verba toru dalam fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru sebagai 

unsur depan fukugoudoushi memiliki satu makna dasar yaitu mengambil 

dalam fukugoudoushi noritoru, dan memiliki lima makna perluasan yaitu 

mendapat dalam fukugoudoushi hikitoru, ubaitoru, dan uketoru, menerima 

dalam fukugoudoushi yaritori, dan menanggalkan dalam fukugoudoushi 

kiritoru. 

Verba toru dalam fukugoudoushi yang terbentuk dari verba toru 

sebagai unsur belakang fukugoudoushi memiliki delapan makna dasar 
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yaitu mengambil dari fukugoudoushi torikesu, torinaosu, torikaesu, 

toritsuku, torinozoku, toridasu, torikakomu, toriatsukau, dan memiliki 

enam makna perluasan yaitu mendapat dalam fukugoudoushi toriireru, 

torikumu, torikaeru, menerima dalam fukugoudoushi torimodosu, 

memegang dalam fukugoudoushi torimaku, dan memahami dalam 

fukugoudoushi toriageru. 

4. Fukugoudoushi yang menggunakan makna dasar verba toru antara lain 

yaritoru, kiritoru, uketoru, hikitoru, ubaitoru, toriireru, torimodosu, 

torikumu, torimaku, toriageru, torikaeru, dan fukugoudoushi yang 

menggunakan makna perluasan verba toru antara lain noritoru, torikesu, 

torikaesu, toritsuku, torinozoku, toridasu, torikakomu, toriatsukau, 

torinaosu.   

 

5.2 SARAN 

 Penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang membahas 

fukugoudoushi (verba majemuk) verba toru. Berdasarkan kesimpulan dari 

penelitian ini, ada tiga saran yang penulis harapkan dapat menambah masukan dan 

wawasan tentang fukugoudoushi verba toru bagi pengajar, pembelajar dan bagi 

peneliti yang ingin meneliti dengan tema sejenis. 

1. Bagi Pengajar 

Bagi pengajar bahasa Jepang, saat mengajarkan kata yang 

menggandung fukugoudoushi dapat disertai dengan memperkenalkan 
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makna apa saja yang terkandung dalam fukugoudoushi serta pembentukan 

fukugoudoushi seperti terbentuk dari verba apa saja dan makna apa yang 

terkandung dalam masing-masing verba, hal ini dimaksudkan agar 

pembelajar dapat mengetahui makna penggabungan kata dengan baik dan 

dapat menggunakan kata tersebut dengan benar (sesuai dengan konteks 

kalimatnya). 

2. Bagi Pembelajar 

Bagi pembelajar bahasa Jepang, sebaiknya mempelajari 

fukugoudoushi karena selain untuk menambah pengetahuan, 

fukugoudoushi juga banyak ditemukan dalam kalimat-kalimat bahasa 

Jepang, juga banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam 

bahasa Jepang.  

3. Bagi Peneliti 

Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema sejenis, dapat 

meneliti fukugudoushi verba lain ataupun menganalisis dari segi yang lain, 

karena pembahasan mengenai fukugoudoushi sangat menarik dan sangat 

luas apabila ingin diteliti lebih lanjut. 
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