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BABIV 

KESIMPULAN 

Setelah menganalisis penggunaan verba bentuk -te ageru, -te kureru, -te 

morau pada buku-buku pelajaran bahasa Jepang seperti Nihongo Bunpou Nyuumon, 

Academic Japanese, Japanese Language Patterns dan lain-lain, dan berdasarkan 

teori-teori yang dikemukakan oleh Taketoki Yoshikawa, lsao lori, dan Mizue Sasaki 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Jepang ungkapan memberikan atau 

menerima jasa biasanya disebut dengan Juju Hyougen, Juju Doushi, atau Yarimorai 

yang tidak hanya berhubungan dengan masalah gramatika, tetapi juga menekankan 

pada masalah budaya dan kaidah-kaidah yang penuh dengan etika. Sebagian besar 

verba-verba yang berkaitan dengan yarimorai bermakna pemberian atau penerimaan 
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jasa. Namun ada juga yarimorai yang tidak menggambarkan kebaikan, melainkan 

menggambarkan gangguan (bermakna negatif). 

Verba bentuk te ageru memil iki makna memberikan suatu kebaikan atau 

jasa dari "saya" atau orang lain untuk orang ketiga. Verba bentuk te ageru juga 

digunakan kepada orang yang kedudukannya setingkat dengan pelaku atau pemberi 

jasa, dan untuk memberikan suatu kebaikan atau jasa kepada orang yang 

kedudukannya lebih tinggi maka harus menggunakan verba bentuk -te sashiageru. 

Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, verba bentuk te ageru menjadi 

me-. . . . . . -kan (misalnya: membelikan, meminjamkan). 

Verba bentuk -te kureru memiliki makna memberikan suatu kebaikan atau 

jasa kepada "saya" atau "keluarga saya" dari orang ketiga. Verba bentuk -te kureru 

juga digunakan untuk orang yang kedudukannya setingkat dengan penerima jasa, dan 

bila pelaku atau pemberi jasa merupakan orang yang kedudukannya lebih tinggi 

daripada penerima jasa, maka harus menggunakan verba bentuk te kudasaru. 

Verba bentuk -le morau memiliki makna mendapatkan suatu kebaikan atau 

jasa, dan seolah-olah menjadi seperti kalimat pasif. Selain itu, verba bentuk -te 

morau juga mengandung nuansa "meminta bantuan" kepada pelaku atau pemberi jasa. 

Bila bantuan itu didapatkan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada 

penerima bantuan, maka kita harus menggunakan verba bentuk -le itadaku. Bila 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi di-. . . . .-kan (misalnya: dibelikan, 

dipimjamkan). 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan mengenai makna yang terkandung dalam 

penggunaan verba bentuk ht)Z, < 4 Z ,  (-te ageru te 

kureru, -te morau) adalah sebagai berikut: 

I . )  Menunjukkan pemberian dan penerimaan kebaikan atau jasa. 

Verba bentuk te ageru menunjukkan pemberian jasa dari diri sendiri atau 

seseorang untuk orang lain. Verba bentuk te kureru menunjukkan pemberian jasa 

dari seseorang untuk diri kita sendiri. Verba bentuk -te morau menunjukkan 

penerimaan jasa dari seseorang untuk orang lain atau diri kita sendiri. 

2.) Menunjukkan rasa terima kasih. 

Rasa terima kasih khususnya ditampilkan pada verba bentuk -te kureru dan -te 

itadaku. 

3.) Menunjukkan kerugian dan gangguan (bermakna negatif). 

Yarimorai juga tidak hanya menggambarkan kebaikan, tetapi ada juga yang 

menggambarkan kerugian atau gangguan tergantung pada konteks kalimat tersebut. 

Jadi dalam Juju no Hojo Doushi atau Yarimorai memiliki tujuh verba, yang dilihat 

dari keadaan yang memfokuskan kepada siapa. Berikut ini akan digambarkan bagan 

pembagian ketujuh verba tersebut. 
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Keadaan yang meletakkan fokus pada X : 

[Yul 

i BL -T � l,iv.>lfG 

? 

Contoh kalimat: 

Hanako ga Tarou ni boorupen wo kashite_a@geta, 

Hanako meminjamkan pulpen kepada Tarou. 

(Mizue Sasaki, 2002:8) 



Keadaan yang meletakkan fokus pada Y : 
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le% -(b 

Contoh kal i mat: 

Tarou wa, Hanako ni kuruma de eki made okutte moratta. 

Tarou diantar sampai stasiun oleh Hanako dengan mobil. 

(Mizue Saski, 2002:16) 



Keadaan yang memposisikan Y sebagai diri sendir i :  
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[Xl 

Contoh kalimat: 

Mai asa haha wa watashi wo okoshite kureru. 

!bu membangunkan saya setiap pagi. 

(Akiko Atachi, 2002.:36) 
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LAMPIRAN 

Mengenai analisis yang dilakukan penulis terhadap penggunaan verba 

bentuk -te ageru, --te kureru, te morau (arimorai) dalam tata bahasa Jepang 

yang mudah menimbulkan kesalahpahaman pembelajar bahasa Jepang, maka 

dibuatlah angket untuk mengetahui permasalahan tersebut. Melalui angket, 

kesulitan yang dialami oleh pembelajar bahasa Jepang dapat terlihat dengan jelas. 

Penyebaran angket dilakukan kepada para pembelajar bahasa Jepang tingkat 

Perguruan Tinggi yang berada di Jakarta. 

Penulis menganalisis hasil angket tersebut berdasarkan tema mengenai 

penggunaan verba bentuk te ageru, -te kureru, --te morau (Yarimorai) dalam tata 

bahasa Jepang yang mendapat pengakuan kesulitan dengan suara terbanyak 

setelah pengisian angket oleh kurang lebih 40 responden. Pertanyaan yang 

dipaparkan bagi para responden adalah berupa contoh-contoh soal yang berasal 

dari beberapa buku pelajaran bahasa Jepang seperti Kihon Bunkei dan Japanese A 

Basic Course, yang harus dilengkapi dengan penggunaan verba yang tepat 

berdasarkan verba bentuk te ageru, te kureru, te morau, Misalnya untuk 

pertanyaan D [kl±/k EH k##%#± Lt, J dan jawaban terbanyak dari 



para responden yaitu I# b Lt] kemudian pada pertanyaan 3) I5 

It##o#bk%if ± L J  banyak responden yang menjawab [if 

Dari hasi I angket terlihat bahwa Yarimorai merupakan tema yang 

mengalami masalah dan kesulitan bagi para pembelajar bahasa Jepang. Berikut ini 

adalah diagram prosentase tingkat kesulitan pada tema mengenai arimorai. 

Sulit 
55% 

Mudah Biasa 
o% 9% 

Sangat Sulit 
36% 

Yang menjadi penyebab sulitnya penggunaan Yarimorai adalah tidak ada 

bentuk gramatika mengenai perbuatan jasa dalam bahasa Indonesia, sehingga 

Yarimorai tidak bisa langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bila 

ingin menerjemahkan dengan baik dan benar ke dalam babasa Indonesia, 

diperlukan pemahaman yang mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman 

mengenai makna kalimat tersebut. 


