
BABIV 

KESIMPULAN 

Setelah mengumpulkan data, teori dan melakukan analisis mengenai jenis 

jenis verba jidoushi dan tadoushi dalam kalimat bahasa Jepang berdasarkan buku 

panduan pembelajaran bahasa Jepang yang ditulis pada bab III dan seperti yang 

telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab IV ini akan diuraikan 

beberapa kesimpulan yang didapatkan, sebagai berikut: 

I. Verba merupakan salah satu unsur pembentuk kalimat yang tidak hanya 

kata yang menunjukkan tindakan dan gerakan yang dilakukan oleh 

manusia, mahluk hidup lainnya dan benda, juga menunjukkan keberadaan 

dan keadaan. 

2. Penggolongan verba paling umum dalam bahasa Jepang terbagi menjadi 

dua, yakni jidoushi dan tadoushi. 

3. Verbajidoushi merupakan verba yang menunjukkan kegiatan yang secara 

spontan dilakukan oleh mahluk hidup maupun benda mati. Dalarn pola 

kalimat, verba ini tidak memerlukan objek, karena yang menjadi pokok 

pembicaraan yaitu subjek yang ditandai dengan partikel "/>" 

4. Verba jidoushi dapat digolongkan berdasarkan tingkah laku atau tindakan 

)/#H of) #s] (dousa no doushi) dan berdasarkan suasana atau keadaan 

t#k # o f)#s] (joutai no doush). 
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a) berdasarkan tingkah laku atau tindakan f//#of#6] (dousa no 

doushi) 

(I)  menunjukkan kondisi yang mengalami kemajuan atau 

perubahan yang memerlukan jangka waktu tertentu dan 

didasari oleh keinginan manusia (keizokusei no doushi - 

ishisei no doushi) 

(2) menunjukkan keadaan dari hasil kegiatan yang dilakukan 

dalam jangka waktu pendek dan didasari oleh keinginan 

manusia atau disengaja. (shunkansei no doushi ishisei no 

doushi) 

(3) Menunjukkan keadaan dari hasil kegiatan yang dilakukan 

dalam jangka waktu pendek dan tidak didasari oleh keinginan 

manusia atau tidak dapat dikendalikan. (shunkansei no doushi 

muishisei no doushi) 

b) berdasarkan suasana atau keadaan tf ft o fy #i] (joutai no 

doushi). 

( 1) menunjukkan keadaan yang didasari oleh keinginan manusia 

(ishisei no doushi) 

(2) menunjukkan keadaan yang diluar keinginan manusia dan 

tidak dapat dikendalikan (muishisei no doushi). 

5. Verba tadoushi merupakan verba yang menunjukkan kegiatan yang 

dilakukan dan meliputi atau dengan mempengaruhi pihak lain, dengan kata 

lain verba ini memerlukan objek yang ditunjukan dengan partikel "%". 
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6. Seperti verbajidoushi, verba tadoushi juga clapat digolongkan berdasarkan 

tingkah laku atau tindakan fh ( # o f #6] (dousa no doushi) dan 

berdasarkan suasana atau keadaan #ht#Hof) #i] (joutai no dousht). 

a) berdasarkan tingkah laku atau tindakan f//#of)#s] (dousa no 

doushi) 

(I) menunjukkan kondisi yang mengalami kemajuan atau 

perubahan yang memerlukan jangka waktu tertentu clan 

didasari oleh keinginan manusia (keizokusei no doushi ishi 

sei no doushi) 

(2) menunjukkan keadaan dari hasil kegiatan yang dilakukan 

dalam jangka waktu pendek clan diclasari oleh keinginan 

manusia (shunkansei no doushi ishisei no dousht) 

(3) menunjukkan keadaan dari hasil kegiatan yang dilakukan 

dalam jangka waktu pendek clan tidak diclasari oleh keinginan 

manusia atau tidak dapat dikendalikan (shunkansei no doushi 

muishisei no doushi) 

b) berdasarkan suasana atau keadaan ht # o f) #s] (joutai no 

doushi). 

( I )  menunjukkan keadaan yang didasari oleh keinginan manusia 

(ishisei no doushi) 

(2) menunjukkan keadaan yang tidak didasari oleh keinginan 

manusia (muishisei no dousht) 
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